
15-3-2020: SLUITING ONDERWIJS & KINDEROPVANG COVID-19 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Op last van de Nederlandse Overheid het volgende:  

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten vanaf a.s. maandag 16 maart tot en met maandag 6 
april. Zo ook Villa Yip Kinderdagverblijf.  

Opengesteld voor vitale beroepsgroepen. Zowel voor eigen klanten als niet-klanten  
Voor kinderen van ouders welke vallen onder de lijst vitale beroepsgroepen is er wel opvang in de school en 
het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Dit geldt 
ook in geval van Villa Yip Kinderdagverblijf. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van 
COVID-19 vragen om continue bezetting. 

Bent u dus niet werkzaam in één van deze beroepsgroepen dan kunnen wij op last van het bevoegd 
gezag dus geen opvang voor u verzorgen. Dit betreft een overmachtssituatie.  

Lijst vitale beroepsgroepen  
Voor een overzicht van de (door de overheid) bepaalde vitale beroepsgroepen ga naar: 
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Inzet en gezondheidsmaatregelen RIVM  
Wij zetten samen met ons team alle zeilen bij om kinderen van zowel u (wanneer u tot de vitale 
beroepsgroepen behoort) als van niet-klanten behorende tot deze groepen, de vertrouwde opvang te bieden 
welke zij verdienen. Per dag bekijken we de situatie opnieuw. Tevens gelden de welbekende RIVM regels 
welke we strikt navolgen om verdere verspreiding te voorkomen. Dit betekent dus thuisblijven bij:  

Of verkouden (snotneus) 
Of hoesten  
En / of koorts  
 
Komende dagen 
In de komende dagen worden allerlei zaken verder uitgewerkt. De gemeente zal de locaties gaan aanwijzen 
waar de opvang plaats gaat hebben. Gemeenten werken daarin samen in de veiligheidsregio’s.  
 
Overdracht halen/brengen  
Dit doen we zoveel als mogelijk beperkt en via de nooduitgangen (zandoogjes & koolwitjes aan de tuinkant). 
Ons personeel tracht (hoewel we beseffen dat dit soms moeilijk zal zijn) anderhalve meter afstand te houden 
van de ouder/verzorger. De poort bij de hoofdingang is open, de voordeur daarentegen blijft gesloten. Wij 
beoordelen per situatie individueel hoe we de overdracht zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. Dit voor 
zowel kind als ouders. 

Communicatie online: villayip.nl/coronavirus  
Wij kiezen er nu voor (gezien de ontwikkelingen per uur veranderen) online met u te communiceren. Alle 
updates vindt u op villayip.nl/corona. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deze webpagina dagelijks te 
checken op ontwikkelingen. U ontvangt dus tot nader order geen corona-gerelateerde klant mails meer.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
http://villayip.nl/coronavirus
http://villayip.nl/corona


Gedetailleerde informatie  
Daarnaast geldt dat nu verdere detail-informatie beschikbaar gesteld wordt vanuit de branche organisaties. 
Als lid van Branche Kinderopvang (BK) volgen wij hun berichtgevingen op als leidend. Berichten zijn/worden 
tevens gepubliceerd op villayip.nl/coronavirus  

Wij hebben vertrouwen 
Wij vertrouwen op uw eerlijkheid (iz.de lijst vitale beroepsgroepen) en daarnaast hopen wij op uw begrip en 
empathie. Wij zij er klaar voor. Wij roepen u op de maatregelen zeer serieus te nemen en sociale contacten 
te beperken tot een minimum. Samen zorgen we ervoor dat deze crisis tot een eind komt! 

Wij gaan ervan uit u voor dit moment volledig geïnformeerd te hebben, wensen u en uw gezin het beste en 
bovenal: blijf gezond!  

Hartelijke groeten,  

Youri & Evelien de Haas  
Directie Villa Yip B.V.  

http://villayip.nl/coronavirus

