
 

 
 
 
Oude Pekela, 15 maart 2020 
 
Betreft: sluiting locaties Tamariki 
 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 
Met ingang van maandag 16 maart zijn alle locaties van kinderopvang Tamariki, minimaal tot 
en met 6 april gesloten in verband met het coronavirus. Dit is in lijn met het overheidsbesluit 
van zondag 15 maart. 
 
In deze brief wil ik u kort informeren over de gevolgen daarvan voor de opvanglocaties van 
Tamariki. 

 
Opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen 
Met ingang van maandag 16 maart kunnen alleen de ouders die werkzaam zijn in de 
zogenaamde vitale beroepen gebruik blijven maken van de kinderopvang. 
Dit houdt in dat we aan alle ouders die niet werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen 
moeten vragen om zelf de opvang te organiseren. 

 
Verruiming in inspecties GGD 
Tevens hebben de GGD en de overheid laten weten dat de GGD milder zal zijn in de 
inspecties en hebben we als kinderopvang organisatie daar wat ruimte in gekregen. Dit 
betekent in hoofdlijnen dat locaties, indien niet anders mogelijk, samengevoegd mogen 
worden en de LKR mag afwijken.  
 
Maatregelen op de kinderopvanglocaties ter voorkoming besmetting 
Voor de volledigheid noem ik hier de maatregelen die in de opvanglocaties van Tamariki 
blijven gelden in verband met het coronavirus: 
Kinderen die last hebben van klachten zoals benoemd door RIVM, dienen thuis te blijven. 
Milde gezondheidsklachten zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 
graden. In de praktijk betekent dit dat u door een opvanglocatie gebeld kan worden met het 
verzoek uw kind op te halen van de opvang als het een van deze klachten vertoont.  

 

Opvang kinderen van ouders niet werkzaam in vitale beroepen 

Naar aanleiding van de genomen maatregelen van vanmiddag, mogen we deze opvang niet 
aanbieden. Op de consequenties voor u als ouder komen we later terug. Wij wachten de 
richtlijn van de overheid en brancheorganisatie af.  

 

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


Het coronavirus stelt ons landelijk voor grote uitdagingen. Zoals Rutte ook zei: “Met 50% van 
de kennis moet 100% van de besluiten genomen worden”. We zien het als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ouders, kinderen en medewerkers om dit virus te bestrijden. 

 
We houden u op de hoogte en informeren u zodra de ontwikkelingen daartoe aanleiding 
geven. 
 
Wanneer u vragen heeft kunt u die stellen via info@tamariki.nl. 
Tamariki is morgen ook telefonisch bereikbaar voor vragen op tel.nr. 0591-724110.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. L.J.M. (Béjanne) Hobert MME 
Voorzitter College van Bestuur Primenius en Tamariki 
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