
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vrijdag, 1 mei 2020 
Beste ouders/verzorgers, 


A.s maandag 11 mei openen wij weer onze deuren voor alle kinderen. Ter voorbereiding het volgende: 


Intern corona protocol 
Intern hebben wij maatregelen getroffen om de opvang zoals u die van ons gewend bent weer aan te kunnen bieden. 
Dit protocol kent diverse werkprocessen. Wij vragen u daarom vriendelijk om instructies van onze medewerkers op te 
volgen. 


1.5 regelgeving  
Wij vragen u om de 1.5 regelgeving in acht te nemen t.a.v onze medewerkers. Ook voor ouders onderling geldt deze 
regel.  
 
Hygiene 
Intern hebben wij diverse hygiene-maatregelen doorgevoerd. Waaronder extra handen wassen, extra reiniging van 
materialen en zogenaamde hotspots. Mede gebaseerd op protocollen vanuit de GGD.   

Entree via nooduitgangen  
Ouders kunnen op dit moment niet fysiek in ons pand aanwezig zijn. Uitzondering hierop geschied enkel op instructie 
van medewerkers dan wel op basis van een geplande afspraak. 
 
De nooduitgangen per groep doen dienst als entree tijdens het brengen en ophalen. De ingangen van de 
Dagpauwoogjes en Kleine Vosjes zijn gelegen aan de voorzijde van ons pand. De ingangen van de Zandoogjes en 
Koolwitjes bevinden zich aan de tuinkant*.  
 
* Wij vragen ouders van groep de Koolwitjes en Zandoogjes de 1.5 meter naar elkaar toe te respecteren wanneer u het 
smalle zijpad gebruikt naar onze tuin. Wacht even op elkaar en geef elkaar de ruimte. 


1.5 tijdens het brengen en ophalen  
De nooduitgangen Dagpauwoogjes en Kleine Vosjes zijn voorzien van de welbekende 1.5m vloer-signalering. Gelieve 
deze op te volgen of even desnoods in uw auto te wachten / of op afstand wanneer u met de fiets/te voet bent. Over 
het algemeen geldt: respecteer/geef elkaar de ruimte. 


De nooduitgangen van de Zandoogjes en Koolwitjes zijn niet voorzien vloersignalering. Dit vanwege veiligheidsrisico’s 
tijdens het spelen in de tuin. Ouders worden verzocht onderling rekening met elkaar te houden en 1.5 meter afstand in 
acht te nemen. De tuin is hier groot genoeg voor. 


Brengen & ophalen  
Gelieve uw kind door maximaal 1 begeleider (ouder/verzorger) te brengen/halen. 


U dient rekening te houden met een langere breng- en ophaaltijd. Mede door de 1.5 maatregel geschied de overdracht 
per kind individueel. Daar waar mogelijk zullen we e.e.a. zo efficiënt als mogelijk organiseren. Wij vragen hiervoor uw 
begrip. 


Grotere kinderen welke zich vertrouwd genoeg voelen, mogen ook zelf binnenkomen. De ouder is wel altijd 
verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid gedurende het brengen en halen.


Overdracht 
Wij vragen u om de instructies van onze medewerkers op te volgen. Overdrachten worden bondig verzorgd. Dit om 
wachttijden te beperken. Heeft u behoefte aan meer informatie belt u dan op later moment even terug. 


Groepsnummers  
Dagpauwoogjes:	 	 040-2556002 
Kleine Vosjes:	 	 040-2556002 
Koolwitjes:	 	 040-2556005 
Zandoogjes: 	 	 040-2556011	 	 	 	  

Plexiscreens  
De ingangen zijn voorzien van plexiscreens op spreekhoogte. Ondanks de 1.5 regelgeving kan het voorkomen dat 
kinderen van hand-tot-hand moeten worden overgedragen. 

Normale breng en ophaaltijden 
Wij kiezen er vooralsnog bewust voor om niet met zogenaamde tijdsblokken te gaan werken. U kunt uw kind dus 
gewoon brengen en ophalen zoals u normaal gewend bent. Wij wijzen u erop dat de spitstijden normaliter liggen tussen 
8.00 t/m 8.45 (brengen) en 17.15 t/m 18.00 (halen). Bent u flexibel? Maak daar dan gebruik van.




Compact (rug)tasje met naam 
Graag een compact tasje (voorzien van naam) met daarin de benodigde spulletjes. Dus geen weekendtassen e.d. Deze 
nemen te veel ruimte in. Dit gezien er geen tijd is om na elke overdracht de tas aan de kapstok te gaan hangen. Een 
compact tasje zorgt ervoor dat e.e.a. overzichtelijk blijft voor onze medewerkers.

 
Veranderingen baby schema  
Uw kind is een tijdje niet geweest. Wilt u zo vriendelijk zijn alvast de wijzigingen (voeding, slapen, e.d.) te noteren (in het 
kind-schrift of notitie) zodat de groepsleiding deze direct kan doorvoeren in de kindschema’s. Wanneer u e.e.a. wenst 
toe te lichten belt u dan even na 9.00 met de groep. Ook kunt de schema wijziging alvast mailen naar info@villayip.nl. 
 
Bijzonderheden omtrent uw kind  
Zijn er (nieuwe) bijzonderheden t.a.v uw kind? Maak hiervan dan alvast een duidelijk omgeschreven schriftelijke notitie 
en overhandig deze tijdens de 1e overdracht aan uw groepsleiding. Gelieve deze notities niet per mail te sturen. 


RIVM maatregelen 
De welbekende RIVM maatregelen blijven van kracht. Dit betekent dat het bevoegd gezag grotendeels ons ziektebeleid 
bepaald. Voor alle duidelijkheid: dit is geen advies maar betreft een hard eis welke is opgenomen in de vordering door 
het Ministerie van VWS. Wanneer wij hiervan afwijken zijn wij in overtreding.   
 
Dat betekent dat kinderen (en ook medewerkers) thuisblijven bij de volgende klachten:  
 
- loop- e/o snotneus 
- hoesten  
- keelpijn 
- Koorts e/o ademhalingsklachten bij zichzelf of een ander gezinslid**.  
 
Kinderen zijn weer welkom wanneer ze (of het betreffende gezinslid) 24 uur klachtenvrij zijn.  
 
** Krijgt een gezinslid later op de dag koorts e/o ademhalingsklachten? Ook dan dient uw kind opgehaald te worden.

 
Goed nieuws! Compensatie regeling verlengd (update 1-5) 
De overheidscompensatie wordt verlengd tot nog onbekende datum. Dit betekent voor u concreet dat u ook de 
opvangkosten (tot € 8.17/uur)  van en na 11 mei volledig terug zult krijgen vanuit de overheid.


Het bedrag boven € 8.17 hoeft vooralsnog niet door kinderopvangorganisaties gecompenseerd te worden (organisaties 
zijn immers geopend en leveren daarmee hun dienstverlening). Uiteraard crediteert Villa Yip BV wel haar gedeelte t.a.v 
de periode 16 maart t/m 8 mei zoals eerder aan u gecommuniceerd.  
 
De compensatie regeling geldt ongeacht of u wel of geen gebruik maakt van de opengestelde opvang. Dus mocht u 
straks een dag missen door bijvoorbeeld een loopneus van uw kind, dan maakt u feitelijk geen kosten. In onze optiek is 
deze regeling namens de overheid meer dan genereus. 


U dient er wel rekening mee te houden dat de uitbetaling van de compensatie hiermee opschuift naar juli (dit gezien de 
compensatie verlengd is). De SVB zal de totale compensatie uiteindelijk in één betaling aan u overmaken. Zodra de 
einddatum van deze regeling bekend is, stellen wij u hiervan op de hoogte. 

 
Gezien de opvangkosten de komende periode bijna volledig aan u worden terugbetaald, zetten wij vooralsnog geen 
aanpassing in van onze ruilregeling. Ondanks onze (eventueel toekomstige) bereidheid tot ruil-coulance zijn er op dit 
moment nog teveel haken en ogen. In juridisch opzicht zijn wij o.a gecommitteerd aan diverse nieuwe 
sectormaatregelen welke e.e.a bemoeilijken in de uitvoering van het verruimen van de ruilregeling. Dit geldt niet alleen 
voor ons, maar voor elke opvangorganisatie in Nederland.  
 
Noodopvang  
Per 11 mei bieden wij tevens noodopvang (mits mogelijk) aan voor ouders welke in 1e instantie beide werkend zijn in 
vitale beroepsgroepen. We passen coulance toe waar dit gerechtvaardigd is. Deze extra opvang kunt u aanvragen in 
KindPlanner. U dient hierbij te vermelden dat het een noodopvang-verzoek betreft.  
 
Wanneer wij niet kunnen voorzien zullen wij u doorverwijzen naar de gemeente Veldhoven. Zij zijn verantwoordelijk voor 
de gemeentelijke coördinatie van noodopvang.  
 
T.a.v noodopvang geldt dat hiervoor tot nadere berichtgeving geen kosten voor in rekening gebracht zullen worden. Dit 
kan op termijn gaan wijzigen. De financiële regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt door de sector. Zodra 
hierover meer bekend is, informeren wij u hierover.  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Brengt u uw kind niet? 
Mogelijk wenst u uw kind vanuit eigen beweegredenen nog niet te brengen. U bent hier vrij in. Wel verzoeken wij u 
vriendelijk uw kind dan tijdig af te melden in KindPlanner.  
 
Verklaring huisarts  
Wanneer uw kind verkoudheidsklachten vertoond conform beeld RIVM-maatregelen, echter de oorzaak anders is 
(hooikoorts, doorkomende tandjes, e.d.), dan dient u hiervoor een huisarts verklaring te kunnen overleggen aan onze 
medewerkers. Wij zijn ons ervan bewust dat niet elke huisarts een verklaringsformulier hanteert. Een zogenaamde 
huisarts-memo (desnoods per mail) volstaat in dit geval ook. 


Hou er rekening mee….  
Dat kinderen lang niet geweest zijn. Ook het binnenkomen via de nooduitgang is helemaal anders. Kortom voor veel 
kinderen zal het best wennen worden. Wij houden hier intern rekening mee. Doet u dat ook? Praat erover met uw kindje 
wanneer u denkt dat dit helpt en laat ze desnoods de filmpjes zien van ons You-Tube kanaal. Dit helpt bij de herkenning. 
Al onze medewerkers zullen er vanaf het eerste moment zorg voor gaan dragen dat kinderen zich weer snel vertrouwd 
gaan voelen. 

Maar bovenal geldt…  
We hebben er ontzettend veel zin in en kijken heel erg naar al onze kleine vriendjes en vriendinnetjes uit. Want wat 
hebben wij ze enorm gemist!  
 
Hartelijk dank voor uw aandacht en we zien u graag weer op maandag 11 mei! 


Met vriendelijke groeten, 


Youri & Evelien de Haas

Directie Villa Yip BV 



