Zondag 15 maart het kabinet komt met de
crisisgroep in spoedzitting bijeen met o.a.
vertegenwoordigers

van

het

onderwijs,

de

kinderopvang, het RIVM en medici.
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Dat scholen dicht gaan sijpelt dan al snel door,
het lijkt in eerste instantie de bedoeling dat de
kinderopvang open blijft. Met name omdat de
mening is dat zulke jongen kinderen minder
vatbaar zijn voor het virus.

Maart 2020

Om 17.30 uur volgt dan de persconferentie van
minster Slob en Bruins. Daaruit blijkt dat alle
Inhoudsopgave

scholen dicht gaan maar ook de kinderopvang.
Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders

Laatste nieuws omtrent CORONA virus

welke in vitale beroepen of sectoren werken.

De gevolgen van het CORONA (covid-19) virus

Die kunnen toch een beroep doen op hun school

laten zich steeds meer voelen, heeft steeds

of kinderopvang voor eventuele opvang. Later die

grotere invloed op ons dagelijks leven. Dus ook

avond volgt er een schrijven wat de gemeente

onze branche ondervind steeds meer hinder van

Hoekschewaard beschikbaar heeft om ouders van

de

scholen en de kinderopvang te informeren.

gevolgen

van

alle

(terecht)

getroffen

maatregelen. In deze speciale nieuwsbrief praten
we u bij over de huidige stand van zaken.

’s Middags heeft er hiervoor een overleg plaats
gevonden tussen de gemeente, de schoolbesturen

We zullen als startpunt in vogelvlucht eerst de

en vertegenwoordigers van de kinderopvang.

tijdlijn nemen vanaf vrijdag 13 maart jl.
Betreffende informatie wordt in etappes door ons
TIJDSLIJN.

met u als ouders gedeeld.

Vrijdag 13 maart – er sijpelen berichten door dat
er diverse bedrijfstakken tot stilstand komen of

Ook de beroepskrachten en de OKG ontvangt

gaan komen. Vooralsnog blijven het onderwijs en

gelijkertijd deze informatie.

de kinderopvang buiten beschouwing.
DE NIEUWE WEEK BEGINT.
Zaterdag 14 maart – van diverse kanten wordt

Het lijkt op een onwerkelijke situatie als de

druk uitgeoefend om het onderwijs toch mee te

locaties ’s morgens geopend worden. De meeste

nemen in de te nemen maatregelen. Hetgeen in

ouders

zou houden dat scholen voorlopig dicht gaan.

ontvangen informatie.

hebben

goed

geanticipeerd

op de

In de loop van de ochtend ontstaat er

Het is op dit moment voor iedereen zoeken naar

onduidelijkheid m.b.t. het onderwerp vitale

de juiste formule. De info in deze brief is wat er

beroepen of sectoren.

tot op heden bekend is. We zullen trachten u
dagelijks een update te geven, ook als er geen

Gelukkig worden zaken snel geschakeld door het

mededelingen zijn zullen we hier melding van

RIVM of de Rijksoverheid. Daardoor wordt de

maken.

informatie bijgewerkt op de site;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coro

Heeft u vragen of twijfels neemt u gerust contact

navirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

met

coronavirus-en-kinderopvang

(info@tantetheateam.nl) maar ook telefonisch is

ons

op,

het

liefst

via

de

mail

mogelijk (0186-623384).
In de bijgewerkte informatie wordt aangekondigd
dat de regel dat voor de uitzonderingen niet

Het

RIVM

en

de

Rijksoverheid

hebben

beide ouders in een vitaal beroep of sector moet

verschillende mogelijkheden om u te informeren,

werken maar dat één van de ouders in principe

onderstaand enkele links hiervoor;

volstaat. Ouders moeten dan wel eerst nog zelf
proberen om een oplossing te vinden maar als dit

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coro

niet lukt mogen ze terugvallen op de opvang

navirus-covid-19

binnen het onderwijs of de kinderopvang.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coro
In de loop van de dag verschijnen op diverse sites
aanvullende

informatie.

Zo

wordt

in

navirus-covid-19/nieuws

een

publicatie van Kinderopvang totaal in gegaan op

https://www.rivm.nl/

de vraag “Wie betaald..”.
Via onderstaand link kunt u hier meer over lezen.

https://www.kinderopvangtotaal.nl/de-kinderen-

We proberen met elkaar oplossingen te zoeken
en het zo beheersbaar mogelijk te maken.

blijven-thuis-wie-gaat-dat-betalen/
Premier Rutte heeft vanavond in zijn toespraak
Dan

wordt

vervolgens

de

site

van

de

op radio en TV aangekondigd dat de overheid

rijksoverheid weer bijgewerkt m.b.t. de info over

borg staat voor de kleine en grote ondernemers,

vitale beroepen en sectoren.

voor alle mensen in de maatschappij.

Hiervoor kunt u alles vinden via deze link;

Citaat;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coro

“Mijn

navirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Nederland en hun werknemers is deze: het kabinet

De laatste doelgroepen welke worden toegevoegd

zal

aan deze

We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat

lijst zijn boeren en begrafenis

ondernemers.

Ook

werknemers

uit

deze

beroepsgroepen mogen gebruik maken van de
uitzonderingsmogelijkheden.

boodschap
doen

wat

aan

nodig

de
is

ondernemers
om

u

te

van

steunen.

bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en
dat

mensen

hun

baan

niet

verliezen.

Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar
we laten u niet in de steek.”

Hij eindigde zijn toespraak met de woorden;
Ik wil eindigen met deze oproep: bij alle
onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt
duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel
groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen
doen.
Samen komen we deze moeilijke periode te boven.
Let een beetje op elkaar.
Ik reken op u.
Dank u wel.

Wij zullen in deze lijn trachten met elkaar
mogelijk te maken wat binnen de lijnenkan en
mag. We hopen met elkaar straks als de
maatregelen weer wat versoepeld kunnen
worden klaar te staan voor onze kinderen en hun
ouders.
We kunnen het zeker niet alleen maar kunnen
met elkaar veel bereiken.
Daarom willen we eindigen met deze oproep;

''Alles zelf doen is optellen.
Samenwerken is vermenigvuldigen.''

