
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die gebruik maken van de kinderopvang van 
Tamariki 
 
 
Betreft: wijziging openstelling kinderopvang per 8 februari 2021 
 
 
Oude Pekela, 4 februari 2021 
 
 
Beste  mevrouw/meneer, 
 
Dinsdagavond heeft het demissionaire kabinet bekend gemaakt dat de basisscholen en 
kinderopvang vanaf 8 februari weer open gaan. 
 
Ten aanzien van de kinderopvang geldt dit alleen voor de kinderdagopvang en de peuteropvang. 
De buitenschoolse opvang blijft dicht en is alleen voor noodopvang geopend. 
De financiële vergoedingen vanuit de overheid voor de kinderdagopvang en peuteropvang komen 
hiermee te vervallen. Die voor de buitenschoolse opvang blijft bestaan. 
 
De noodopvang wordt tot 8 februari geclusterd aangeboden. 
Vanaf 8 februari zal de noodopvang van de buitenschoolse opvang weer plaatsvinden op de 
eigen locatie. Dit is in overeenstemming met het feit dat de kinderdagopvang, peuteropvang en 
scholen ook weer op de eigen locatie aangeboden gaan worden. 
 
Het aanvraagformulier voor de noodopvang van de buitenschoolse opvang is aangepast en staat 
op de website van Tamariki. 
 
Ook de gewijzigde protocollen en beslisbomen: wel of niet naar de kinderopvang? zijn op de 
website te vinden en worden hier in het kort toegelicht. 
 
De toegang tot de opvanglocatie blijft beperkt tot de kinderen, medewerkers, en strikt 
noodzakelijke externen, zoals ouders die kinderen naar de kinderdagopvang en peuteropvang 
brengen. 
Ouders van kinderen die van de noodopvang van de buitenschoolse opvang gebruik maken, 
verzoeken we om niet zelf binnen te komen, maar buiten te blijven om zo de contacten zo 
beperkt mogelijk te houden. 
 
De hygiënemaatregelen blijven ongewijzigd, evenals het dragen van een mondkapje door 
volwassenen in de ‘verkeersruimtes’ en het houden van 1.5 meter afstand tussen volwassenen. 
 
Kinderen met aan Corona gerelateerde klachten blijven thuis. In het geval van een positieve test 
bij een kind of medewerker, gaat de gehele groep in quarantaine. 
 
Mochten zich wijzigingen voordoen in de voorschriften en/of richtlijnen dan stellen we u hiervan 
zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons via info@tamariki.nl of op 0591-724110. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Fokkema 
directeur Tamariki 
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