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Almere 15-03-2020. 
 
Beste ouders, 
 
Vandaag is door de overheid bekend gemaakt dat alle scholen, kinderopvang en horeca vanaf 16 maart 
hun deuren moeten sluiten tot minimaal 6 april.  
 
Ondanks de gemengde gevoelens die het bij ons oproept moeten en willen wij uiteraard gehoor geven 
aan de oproep om de veiligheid van de volksgezondheid te beschermen.  
 
Ook geven wij gehoor aan de oproep om kinderen van ouders in cruciale beroepen op te vangen. 
Hiervoor geldt dat beide ouders werkzaam moeten zijn in een van de cruciale beroepsgroepen. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 
 
Wanneer u aanspraak maakt op de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, 
gelden de volgende regels: 

Ø U meldt uw kind een dag van te voren aan voor 18.30 uur via de mail met vermelding van de 
breng- en haaltijd. Voor de opvang op 16 maart kunt u zich morgen ochtend gewoon melden op 
de kinderopvang. Er zijn vanaf 7.00 uur medewerkers aanwezig. 

Ø Uw kind geen (milde) verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, hoest, keelpijn, verhoging 
en/of koorts heeft. 

Ø U en uw partner werken allebei in een cruciale beroepsgroep en kunnen daarvan bewijs 
overleggen. Graag bewijs meenemen of vooraf mailen. 

Ø Bij het brengen van uw kind het afscheid zo kort mogelijk houden. 
Ø We bieden alleen opvang op de contractueel vastgelegde opvangdagen. 

 
Nog even ter verduidelijking; geen beroep in een cruciale beroepsgroep dan kunnen wij geen opvang 
bieden voor uw kind. 
 
Heeft uw kind volgens bovenstaande richtlijnen recht op kinderopvang zullen uw kind opvangen op het 
Raaltepad waar we alle groepen samen opvangen op pand 1, de dagopvang. Dus beide BSO’s en de 
dagopvang zijn samen in 1 pand en gelang het aantal kinderen bepalen we hoeveel ruimtes we in gebruik 
nemen. Mocht hierin toch verandering noodzakelijk zijn dan verneemt u dit zo spoedig mogelijk van ons 
Wij als betrokken eigenaren van kinderopvang de Berenstad, beseffen de impact van deze maatregel op 
het dagelijks leven. Wat wij het liefste willen is dat deze nachtmerrie snel voorbijgaat. Daarom doen wij 
alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om hieraan bij te dragen en hopen op begrip en medewerking 
van betrokken ouders. Het zijn nu rare, hectische tijden met veel onzekerheid. 
Blijf gezond, pas goed op jezelf en op elkaar! 
 
We hopen u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Vriendelijke groet, 
De Directie 


