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Belangrijke informatie omtrent Coronavirus
zondag 15 maart 2020, 20.00uur

Beste ouder(s), verzorger(s),
Het Coronavirus krijgt steeds meer grip op Nederland. Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft de
Rijksoverheid vandaag besloten alle kinderopvangorganisaties te sluiten. Wij begrijpen dat dit behoorlijke
consequenties voor u als ouder/verzorger heeft, maar wij moeten hierin onze maatschappelijke
verantwoording nemen, en dit advies opvolgen.
Peuteropvang
Al onze peuteropvang-locaties zijn geheel gesloten van 16 maart tot 6 april 2020.
Vitale beroepen
Onze samenleving kan niet zonder mensen die in vitale beroepen werken, zoals politie, brandweer en
zorgverlening. Voor KDV- en BSO-kinderen waarvan alle ouders/verzorgers een dergelijk beroep hebben,
verzorgen wij noodopvang. U dient bij het brengen van uw kind te kunnen aantonen dat u allen werkzaam bent
in een vitaal beroep, bijvoorbeeld met een loonstrook of personeelspas. Wij vragen u met nadruk alleen
gebruik van deze noodopvang te maken, als u echt geen andere opvangmogelijkheid heeft.
Wat vragen wij van u?
Hopelijk begrijpt u dat dit ook voor ons een ingrijpende maatregel is, zeker gezien wij zelf ook met ziek
personeel te maken hebben. Omdat wij op dit moment nog niet kunnen inschatten hoeveel kinderen wij
kunnen verwachten, zullen onze KDV- en BSO-locaties maandag 16 maart op de normale tijd openen. Mocht
het noodzakelijk zijn, kunnen wij besluiten locaties samen te voegen. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte
gesteld.
Af- en aanmelden
Met klem verzoeken wij u uw kind(eren) af te melden via KOV-net, zodat wij onze noodopvang goed kunnen
afstemmen op het te verwachten aantal kinderen.
Mocht u in de periode tot 6 april noodopvang nodig hebben op uw vaste dagen, dan dient u uw kind aan te
melden via mail naar administratie@babino.nl. Indien u uw kind niet aanmeldt voor opvang, kunnen wij niet
garanderen dat wij plaats hebben.
Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ook de financiële consequenties zullen komende
dagen verder uitgedacht en uitgewerkt worden.
Van nieuwe ontwikkelingen brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Mandy Beets
Directeur

Important information regarding Coronavirus
Sunday March 15th 2020, 20.00hr

Dear Parent(s)/Guardian(s),
The Corona virus is gaining more and more control over the Netherlands. To prevent further spread, the
national government decided today to close all childcare organizations. We understand that this has significant
consequences for you as a parent / caregiver, but we must take our social responsibility and follow this advice.
Peuteropvang
All our Peuteropvang/toddlercare locations are completely closed from March 16th to April 6th 2020.
Vital professions
Our society cannot do without people who work in vital professions, such as the police, fire brigade and care
services. We provide emergency care for KDV(Daycare children ages 0-4yrs) and BSO-children(before and after
school) for parents/guardians with such a profession. When you bring your child, you must be able to
demonstrate that you are all working in a vital profession, for example with a payslip or a personnel card. We
expressly ask you to make use of this emergency daycare only if you really have no other option.
What do we ask of you?
Hopefully you understand that this is also a drastic measure for us, especially since we are dealing with sick
staff ourselves. Because we are not yet able to estimate how many children we can expect, our KDV and BSO
locations will open on Monday 16 March at normal time. If necessary, we can decide to merge locations. You
will of course be informed of this.
Sign out and sign in
We urge you to deregister your child(ren) via KOV-net, so that we can tailor our emergency care to the
expected number of children.
If you need emergency care on your regular days up to April 6, you must register your child by mail to
administratie@babino.nl. If you do not register your child for childcare, we cannot guarantee that we will have
an available place.
We keep a close eye on all developments. The financial consequences will also be further developed and
worked out in the next coming days.
We will inform you as soon as possible about new developments.
With kind regards,
Mandy Beets
Directeur

