
Nieuwsbrief februari 2022 
 
Beste gastouders en vraagouders, 
  
Op dinsdagavond 15 februari heeft minister Kuipers van Volksgezondheid een persconferentie 
gegeven en zijn er versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt. De versoepelingen 
zullen in meerdere stappen ingaan, ook voor kinderopvang. 
  
Per 18 februari: 

• De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij nog wel geldt dat je dan 
wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn. 

Per 25 februari: 
• De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen looproutes etc. Ook hiervoor geldt: 

de maatregel komt te vervallen, maar er blijft nog wel een advies is om elkaar de ruimte te 
blijven geven. 

• De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel 
druk is is het advies wel om de mondkapjes te dragen of in te zetten 

De basisadviezen omtrent hygiëne (handen wassen, hoesten in elleboog, etc) en testen bij klachten 
blijven gelden. 

Ouders weer welkom 

In principe zijn ouders weer welkom in de locaties en op de groep. Organisaties kunnen hier in het kader 
van veiligheid & gezondheid eigen afwegingen inmaken. Ook is het belangrijk dat ouders hier goed over 
geïnformeerd worden door de gastouder.  

Wijziging van beslisboom & protocol 

De versoepelingen zullen ook in de beslisboom (indien nodig) en in het protocol kinderopvang worden 
verwerkt. Er is enige tijd nodig om de aanpassingen door te voeren. Hierna volgt nog een controle door 
het RIVM. Daarna wordt de beslisboom en het protocol naar jullie doorgestuurd.  

Als er vragen zijn hoor ik het graag!  

STAP-Subsidie 

Ter informatie voor de geïnteresseerden: vanaf 1 maart kan iedereen maximaal € 1000,- STAP-subsidie 
aanvragen voor een opleiding. Voor meer informatie ga naar: https://www.stap-budget.nl 

 

Enkele voorbeelden van opleidingen/cursussen: 

• Kinder Mindfulness Coach Opleiding 
• Basisscholing VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) 
• Baby’s In-zicht CAO erkende scholing 0-jarige (binnenkort verplicht binnen de 

kinderdagverblijven) 
• KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind 



• Diplomaroute gastouder ROC Rivor 
• Etc.  

Met vriendelijke groet, 
Leonie Admiraal 
Gastouderbureau De Admiraal  
0621322547 
www.gastouderbureauadmiraal.nl 

 
 


