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Aan de ouders/verzorgers met een peuter 
op een peuterleerplek van JongLeren 

 

 

 

 

 

Datum: 15 maart 2020  

Betreft: Update beleid JongLeren rondom het Coronavirus 

Ons kenmerk:  

 

Contactpersoon: Emiel Grootscholten  

Telefoon (direct):  

E-mail: info@jonglerendenhaag.nl 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

De situatie in Nederland vraagt nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus. Zojuist is aangekondigd 

dat de scholen en de kinderopvang gaan sluiten. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor 

noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Bijgaand vindt u een lijst met deze beroepen.  

 

Natuurlijk vraagt deze ingrijpende maatregel om een zorgvuldige aanpak. Voor u betekent deze 

sluiting het volgende: 

• Vanaf maandag 16 maart komen de kinderen niet naar de peuterleerplekken van JongLeren. 

• Alle kinderen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers een cruciaal beroep hebben en geen 

andere opvang kunnen regelen. 

• Bent u werkzaam in een cruciaal beroep en kunt u zelf geen opvang regelen, geeft dit dan 

maandag 16 maart persoonlijk of telefonisch door aan uw peuterleerplek. Of deze opvang op 

de eigen locatie kan worden geregeld, is nog onduidelijk. Wij streven hier wel zoveel mogelijk 

naar. 

• Natuurlijk blijft staan dat wij u vragen om uw kind thuis te houden als het hoest, 

neusverkoudheid, keelpijn of koorts heeft. 

• Voor de medewerkers van JongLeren met deze klachten blijft dit ook gelden.    

 

Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april. 

 

Bovenstaande maatregelen hebben zowel voor u als voor ons mogelijk financiële gevolgen. Hierover 

zijn wij in gesprek met het ministerie van SWZ en de gemeente. Wij informeren u hierover zodra we 

hierover meer duidelijkheid hebben.  

 

We blijven de berichtgeving van het RIVM en de gemeente Den Haag op de voet volgen en zullen de 

adviezen van het RIVM en de GGD opvolgen. 

 

Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken op dit nummer: 070 – 205 25 55. We hopen u hiermee 

voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Emiel Grootscholten  

Directeur 


