
 

 

 

 

Zoetermeer, 22 april 2020       

Aan alle ouders/ verzorgers 

   

Onderwerp: Versoepeling maatregelen 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Op 21 april 2020 is door het kabinet besloten dat met ingang van 29 april 2020 (Begeleide omgang) 

en 11 mei (Thuiszitters) de nu geldende maatregelen versoepeld kunnen worden.  

Dit heeft ook betrekking op ons werk en op de zorg die we leveren aan u en/of uw kinderen.                                

Uit onderzoeken is gebleken dat de rol van kinderen onder de 12 m.b.t. het verspreiden van het virus 

minimaal is. Om o.a die reden heeft het kabinet besloten dat naar school gaan, buiten sporten, e.d. 

voor die groep weer mogelijk gemaakt moet worden.  

Wij van het WilmaHuis zullen dan ook de zorg die wij leveren aan deze doelgroep weer op zo’n 

normaal mogelijke wijze gaan oppakken.  

Voor de Thuiszitters groep betekend dit dat wij vanaf 11 mei weer open zullen gaan. Welke 

aanpassingen dit van ons en u vraagt laten wij u uiterlijk vrijdag 24 april weten. Wij zullen hierover 

deze week nog in gesprek gaan.  

Voor de kinderen van 0-12 jaar die een Begeleide omgang hebben bij het WilmaHuis betekend dit dat 

deze weer gewoon doorgang zullen vinden vanaf 29 april 2020. Voor kinderen boven de 12 jaar die 

een Begeleide omgang hebben bij het WilmaHuis worden met ouders individuele afspraken gemaakt.  

Uiteraard zullen we ons wel blijven houden aan de richtlijnen die gelden vanuit het RIVM en de 

rijksoverheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-

het-coronavirus  

 

De belangrijkste hiervan zijn: 

• Bij ziekteverschijnselen die duiden op Corona blijft u of uw kind thuis.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus


 

 

• Schud geen handen 

• Was regelmatig uw handen 

• Nies/hoest in uw ellenboog 

• Neem zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht 

 

We hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u allemaal weer spoedig en 

in goede gezondheid terug te zien. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Wilma Wijers-Bruins 

Directie WilmaHuis 

 

 

 

 


