
Beste ouders van Pimmetje,
 
Zoals ik vorige week al naar de ouders van de dagopvang gemaild heb, zaten we te 
wachten op aanpassingen in de RIVM richtlijnen over de wering van verkouden 
kinderen. Deze wijziging is gelukkig nu gekomen, waar wij blij mee zijn. 
 
Het bericht van de RIVM luidt als volgt:
"Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het 
kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde 
COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij 
COVID-19. 
Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de 
basisschool zitten en bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school 
mogen....."
 
Deze nieuwe richtlijn doet gelukkig recht aan het gevoel dat we al hadden: het gaat 
niet zozeer om de loopneuzen van de jonge kinderen bij een inschatting op een 
risico voor COVID-19, maar je moet kijken naar de gezondheid van de ouders. 
Hierdoor komt de verantwoordelijkheid van de inschatting weer te liggen in het 
contact tussen jullie als ouders en ons. Belangrijk is wel dat we deze 
verantwoordelijkheid ook gezamenlijk nemen. Van jullie als ouders moeten we het 
dan ook horen als jullie zelf klachten hebben als verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of 
koorts, aangezien we in dat geval wel contact met jullie moeten opnemen als jullie 
kind klachten krijgt. 
 
En onze verantwoordelijkheid is dat we het bij de GGD melden als er meer dan 3 
kinderen in een groep geweerd worden of niet komen vanwege klachten, zoals we 
afgelopen weken ook gedaan hebben. 
Zo kunnen we met elkaar de opvang zo veilig mogelijk houden, maar wel met een 
goed gevoel. 
 
Let op: deze aanpassingen gelden alleen voor kinderen van 0-6 jaar. De oudere 
leeftijdsgroep van 6-12 jaar valt nog wel onder de striktere richtlijnen.
En misschien ten overvloede, maar de andere protocollen bij Pimmetje blijven wel 
gewoon van kracht. 
 
Trakteren:
Zelf willen we nog een kleine aanvulling geven op onze eigen afspraken. Als jullie 
willen trakteren vanwege de verjaardag van je kind, dan mag dat natuurlijk. Wel 
willen we jullie vragen alleen verpakte traktaties mee te geven, zodat het veilig 
uitgedeeld kan worden. 
 
Bedankt voor jullie begrip van de afgelopen weken, al was het soms moeilijk om vol 
te houden als een kind langer verkouden bleef. 
Mochten er nog vragen zijn, bel of mail me dan gerust. 
 
Met vriendelijke groet,



 
Esther Stokkel


