
 

 

 

 

 

Beste inwoners van Noordlaren, 

Het weekend van 14 en 15 maart veranderde er ineens heel veel. Ook hier in het 
Noorden moesten er maatregelen genomen worden t.a.v. het Carona Virus. Het 
gevolg was, dat wij in dat weekend telefonisch contact hebben opgenomen met alle 
ouders die hun kind bij Kinderopvang Oki hebben ondergebracht. Dit om te 
inventariseren wie van hen in de cruciale doelgroepen aan het werk zijn. En wie de 
komende tijd een beroep zou mogen en kunnen doen op onze opvang.  

Afgelopen week zijn wij 2 dagen open geweest en ook de komende weken zijn wij op 
afroep open. Dit betekent dat ouders ons kunnen bellen als zij moeten werken en op 
dat moment nergens anders opvang voor hun kind(eren) kunnen regelen, 

Het heeft de voorkeur vanuit de overheid om eigen kinderen thuis te houden 
vanwege het gezondheids risico, maar als het niet anders kan kunnen deze kinderen 
op de scholen en bij de kinderopvangorganisaties terecht. Die blijven namelijk 
vooralsnog gewoon open. Dit betekent ook dat leidsters gewoon door werken op de 
groep en er af en toe kind(eren) buiten bij ons aan het spelen zijn. 

Mocht er een ander scenario gaan gelden dan kan het zijn dat wij tevens 24 uur en 
weekend opvang aan onze eigen kinderen moeten gaan bieden. Het zou zomaar 
eens kunnen, maar dat weet nu nog niemand. Dat wij kinderen van buiten onze 
organisatie moeten gaan opvangen mochten er zich problemen voordoen bij andere 
kinderopvangorganisaties om ons heen. Het aanbod van kinderen kan gaan stijgen, 
doordat ouders beiden aan het werk moeten binnen de zorg of andere cruciale 
beroepsgroepen. Dat brengt ons in een vreemde positie die ook voor ons nieuw is en 
een die wij niet hadden voorzien. Ook wij weten niet waar het naar toe gaat, wij 
volgen hierin de instructies van de Overheid het RIVM en de GGD. Mochten er zich 
problemen voordoen dan kunnen wij ten alle tijden een beroep doen op de 
Gemeente. 

Daarom ook dit schrijven richting het dorp om u te informeren over de activiteiten in 
en rondom de Rieshoek.. Wees niet verbaasd als u bij Kinderopvang Oki leidsters en 
kinderen bezig ziet, voor ons is er in die zin niets veranderd. Wij staan klaar om 
opvang te bieden aan al die ouders van kinderen die ons nodig hebben om dagelijks 
hun werk te kunnen doen. Wij dragen op deze wijze een steentje bij en hopen voor 
iedereen, dat het tij gaat keren en alles weer een normale positie gaat krijgen.  

Met een warme groet op afstand namens ons Team Kinderopvang Oki. 

Alie Smith. 

Kinderopvang Oki 
Tel. 06-17375097  
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