
Kinderoppas in coronatijd 
Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag, hopen we na meer dan een jaar de kinderoppas tijdens de 

morgendiensten weer op te starten. Helaas kunnen we niet ‘gewoon’ verder gaan waar we meer dan een jaar 

gebleven zijn, maar hebben we ons aan een aantal maatregelen te houden om eventuele verspreiding van het 

coronavirus te beperken. Uiteraard denken we dan aan de basisregels (1,5 meter afstand, handen ontsmetten ed.). 

Daarnaast zijn er specifieke regels opgesteld voor de kinderoppas. We vragen u om alles goed door te lezen en bij 

eventuele vragen contact op te nemen met een van ons.  

Halen en brengen 

- Of u uw kind naar de kinderoppas mag brengen, vindt u in de bijlage bij deze brief. Dit zijn de richtlijnen voor 

de kinderopvang opgesteld door de Rijksoverheid. 

- Uw kind(eren) worden door één ouder zonder broertjes en zusjes naar de kinderoppas gebracht en gehaald; 

- U draagt bij zowel het halen als brengen een mondkapje; 

- U gebruikt bij het brengen van uw kind de buitendeur van de opbaarkamer; 

- U kunt de tas met eten, drinken en eventueel een luier, en de jas van uw kind bij elkaar op de tafel leggen; 

zorgt u alstublieft voor een naam op het eten, drinken en de tas? 

- U kunt eventuele instructies m.b.t. plassen, slapen, knuffels ed. doorgeven aan de oppasmoeder; 

- U loopt naar de kerk door de dubbele deur aangrenzend aan de hal;  

- U loopt bij het ophalen dezelfde route: vanuit de kerk gaat u eerst naar buiten, daarna via de buitendeur van 

de opbaarkamer naar de zaal en via de dubbele deur aangrenzend aan de hal gaat u weer naar buiten.  

Oppassen 

- U komt op dezelfde wijze naar binnen zoals u uw kind naar de kinderoppas gebracht heeft; 

- U ontsmet uw handen bij binnenkomst, na het verschonen van een luier, na een wc-bezoek en voordat u 

eten en drinken uitdeelt;  

- We vragen u uiterlijk 09.35 uur aanwezig te zijn om de kinderen op te vangen en het speelgoed klaar te 

zetten; 

- Tijdens het halen en brengen draagt u een mondkapje; deze hoeft tijdens de dienst niet gedragen te worden. 

- Een van de oppasouders noteert in de map welke kinderen er aanwezig zijn. 

- Houdt 1,5 meter afstand tot de andere oppasouders/oppasmeisjes; afstand houden tot de kinderen is uit 

praktisch oogpunt onmogelijk. Wel is het wenselijk onnodig contact te vermijden. 

- Als u klachten heeft waarbij u door de overheid geadviseerd wordt om thuis te blijven of één van uw 

huisgenoten heeft koorts en u bent aan de beurt om op te passen, bel dan een van ons, bij voorkeur op 

zaterdag, maar mocht u zondag opgestaan zijn met klachten, dan kunt u ons ook zondagochtend bellen;  

Voor de overige algemene zaken rondom de kinderoppas, hebben we het normale reglement als bijlage aan deze 

brief toegevoegd. 

We weten dat er verschillend gedacht wordt over de werkzaamheid en de noodzakelijkheid van de  door de overheid 

gestelde maatregelen. Toch vragen we u met klem om u aan bovenstaande zaken te houden om zoveel als mogelijk 

iedereen met een gerust hart gebruik te kunnen laten maken van de kinderoppas. Wellicht bent u het niet overal 

mee eens, houdt u zich er dan aan om een ander niet in (gewetens)nood te brengen.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons telefonisch of via de e-mail bereiken.  

Hartelijke groet, 

Josina Hoogendijk (0180-684667) en Eline van Reenen (06-33222862) 
kinderoppas@hhgouderkerkeo.nl 
 



Bijlage 1: Richtlijnen kinderopvang van de Rijksoverheid 

Regels kinderen tot 4 jaar 
- Mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of 

hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis. 

- Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag 

hebben. 

- Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere klachten. 

- Blijven thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid.  

- Blijven thuis en laten zich testen als een gezinslid corona heeft. 

- Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona. 

- Blijven thuis en laten zich testen als zij op de kinderopvang contact hadden met iemand met corona. 

- Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 

Gevolgen gezin als een kind klachten heeft 
- Huisgenoten van kinderen met verkoudheidsklachten, zoals niezen of hoesten, hoeven niet thuis te blijven. 

- Maar heeft het kind naast milde coronaklachten ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijven alle 

huisgenoten thuis.  

- Heeft een kind corona? Dan blijft het hele gezin thuis en wordt iedereen getest. De GGD vertelt wat de 

regels zijn. Lees de brief voor huisgenoten op de website van het RIVM. 

  



Bijlage 2: Regelement kinderoppas HHG Ouderkerk a/d IJssel e.o. 
 

Leeftijd:   0 t/m 4 jaar (richtlijn) 

Aanvang:   Zondagmorgen vanaf 09.40 uur 

Plaats:    Zaal 1 

Brengen/halen:   Breng en haal uw kinderen zelf 

Wat doen we met ze?: Naast het spelen en kleuren, willen we ook een Bijbelverhaal voorlezen. 

Tas: Met daarin luiers, drinken en een koekje. Graag de tas en beker voorzien van de 

naam van uw kind. 

Drinken/koek: Geef uw kind zelf eten en drinken mee. 

Presentielijst: De lijst met namen van de kinderen moet bij aanvang afgetekend worden door de 

ouders zelf. Als er bijzonderheden zijn zoals allergieën, graag erbij vermelden. 

Ouders: Indien u van de oppas gebruik wilt maken, verwachten wij dat u in het 

oppasschema meedraait. Het oppasschema vindt u in de Gemeenteklanken. Ook 

wordt het speelgoed ongeveer vier keer per jaar schoongemaakt. Omdat we met 

veel zijn, vragen we u om een keer in het jaar daarbij te helpen. Ook dit schema zal 

t.z.t. vermeldt worden in de Gemeenteklanken. 

 

De oppasmedewerkers 
- De oppasdienst wordt geleid door twee volwassenen en 2 meisjes (leeftijd vanaf ca. 12 jaar). 

- Degene die moeten oppassen worden om 09.35 verwacht op de presentielijst, het speelgoed e.d. klaar te 

zetten.  

- Als de dienst begint, moet de presentielijst worden gecontroleerd: is alles ingevuld? 

-  Als u verhindert bent om op te passen, vragen wij u zelf te ruilen met degene die de volgende keer aan de 

beurt is. 

- Is er iets gebeurd waarvoor de ouders gewaarschuwd moeten worden, dan kunt u de koster waarschuwen. 

Die helpt u verder.  

- Zodra de kinderen opgehaald worden aan het einde van de dienst, dient er iemand bij de deur te staan om 

het weglopen van kinderen te voorkomen. 

- Het verschonen van de luiers doen we in dezelfde zaal. De luiers mogen aan het einde van de dienst in de 

grijze container buiten gegooid worden. 

- Als de dienst is afgelopen, moet al het speelgoed netjes gescheiden opgeruimd worden. Graag de zaal weer 

netjes achterlaten. 

Contactpersonen 
- Mevrouw J. (Josina) Hoogendijk, 0180-684667 

- Mevrouw E.J. (Eline) van Reenen, 06-33222862 

- E-mail: kinderoppas@hhgouderkerkeo.nl  

 


