
 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Maandag en dinsdag gaan de veiligheidsregio’s in overleg om te bepalen waar in de gemeente de 

kinderen, de komende drie weken, opgevangen gaan worden. Wij zullen ook nog horen welke locatie 

in Hoek van Holland geopend zal zijn voor opvang.  

Satu is geopend voor eenoudergezinnen waarvan een ouder een vitaal beroep uitoefent en voor 

tweeoudergezinnen waarvan beide ouders in de vitale sectoren werken.  

Alle kinderen worden opgevangen op de Strandweg.  

Wel hebben wij een aantal maatregelen opgesteld:  

 Wij willen graag van te voren horen als u gebruik wilt maken van de opvang. Wij hebben alle 

kinderen voor de komende weken van de daglijsten afgehaald, zodat wij een duidelijk 

overzicht hebben van de kinderen die komen. U moet dus nog een aanvraag doen via 

Portabase indien u opvang nodig heeft.  

 Op de groep ligt een lijst, hierop moet u aangeven welk beroep u uitoefent. Zodat wij bewijs 

kunnen leveren, aan de gemeente, met de ouders die in de vitale sector werken.  

 Wanneer u uw kind komt brengen, komt u uw kind dan ook a.u.b. zo snel als mogelijk weer 

ophalen, na uw werkzaamheden.  

Verder gelden nog steeds dezelfde richtlijnen als hiervoor.  

 Blijf thuis wanneer u (milde) gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheidsklachten, 

kortademigheid en of koorts of wanneer iemand in het gezin deze klachten vertoont; 

 Graag maar 1 ouder/verzorger mee naar binnen. Bij binnenkomst graag even uw handen 

wassen , in de keuken staat zeep en een keukenrol; 

 Wij willen graag het afscheid en het ophalen zo kort mogelijk houden en daarom is er tijdelijk 

geen koffie en thee meer in ochtend voor de ouders. Graag beperken tot de noodzakelijke 

overdracht. Ook zullen wij bij het hallo/dag zeggen ons beperken tot zwaaien. 

Voor de laatste updates kunt u natuurlijk ook nog steeds zelf de sites van de RIVM en de GGD in de 

gaten houden. Maar uiteraard blijven wij u ook op de hoogte houden.  

Met vriendelijke groet,  

Bianca  

 

 


