
 

Datum: 18 maart 2020 

 

Betreft: Aanvullingen ouderbrief 16 maart 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag sturen we een update omtrent het beleid van de opvang voor de weken tot en met 6 april 2020.  

Gezien de verwachting van de toenemende groei van aanvragen voor de opvang en omdat wij ons zoveel 

mogelijk willen houden aan de adviezen van thuiswerken, hebben wij besloten de vorm van opvang vanaf 

volgende week anders te reguleren. 

Primenius en Tamariki gaan samen optrekken in het borgen van opvang op alle dagen voor ouders die werken 

in de vitale beroepen en die geen andere mogelijkheid zien dan een beroep doen op de opvang op school en 

kinderopvang. 

Vanaf maandag 23-03-2020 zullen we zorgen dat er dagelijks een pedagogisch medewerker en een leerkracht 

in de school aanwezig is om uw kin(deren) op te vangen en te begeleiden bij het schoolwerk wat inmiddels 

verspreid is.  

Op deze manier denken wij de werkdruk te kunnen verdelen, de opvang te kunnen blijven bieden en 

tegelijkertijd een back-up aan personeel in te kunnen bouwen indien we te maken krijgen met ziekte binnen de 

organisatie.  

Onder deze brief hebben wij nogmaals de mail met veel gestelde vragen meegenomen.  

We houden u op de hoogte en informeren u zodra de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. L.J.M. (Béjanne) Hobert MME 
Voorzitter College van Bestuur Primenius en Tamariki 

 

Veelgestelde vragen: 

Moeten er 1 of 2 ouders in de vitale sector werken om een beroep te kunnen doen op de opvang? 

De voorkeur vanuit de overheid gaat ernaar uit dat u als ouder zelf probeert opvang te regelen in de 

thuissituatie. Lukt dit niet, dan kunt u beroep doen op ons als kinderopvang als er minimaal 1 ouder in één van 

de vitale sectoren werkt. Gisteravond moesten nog beide ouders in de vitale sector werken, dit is dus terug 

geschaald naar 1 ouder.  

Hoe moet ik mijn kind aanmelden voor de opvang? 

In principe zijn wij als kinderopvangorganisatie gesloten, tenzij minimaal 1 van de ouders in de vitale sector 

werkt en het niet lukt om in de thuissituatie opvang te organiseren.  

Om een goed overzicht te krijgen halen wij ALLE kinderen voor de komende 3 weken uit het systeem en vragen 

wij u om uw kind via het bijgevoegd aanmeldformulier aan te melden als het kind wel komt.  



Dit aanmeldformulier graag mailen naar info@tamariki.nl   

 

Wat gebeurt er met mijn uren en de betaling tijdens deze 3 weken? 

Zoals hierboven benoemd halen wij alle kinderen uit het systeem en is onze opvang 3 weken gesloten voor 

ouder(s) die niet in de vitale sector werken.  

Op advies van de brancheorganisatie loopt de facturering door. Als kinderopvangorganisatie hebben wij 

besloten de opvanguren van de komende 3 weken in het ruilpotje op te nemen. Deze ruiluren mag u het 

gehele kalenderjaar 2020 inzetten onder de huidige geldende spelregels, zie hiervoor onze website 

www.tamariki.nl. Tenzij u natuurlijk wel gebruik maakt van de opvang.  

 

Mag ik extra opvang afnemen als ik als ouder in de vitale beroepen wordt opgeroepen meer te werken? 

Ja. Indien u als ouder, werkzaam in de vitale sector, extra wordt opgeroepen op uw werk dan mag u extra 

opvang afnemen. Dit geldt voor zowel ouders met een flexibel contract als ouders met een vast contract.  

 

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.   
 

We gaan ervan uit dat alle huidige gestelde vragen hiermee beantwoord zijn. Indien er nieuwe vragen zijn dan 

horen wij dit graag via info@tamariki.nl of bellen naar 0591-724410 
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