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Richtlijnen

Kinderopvang en noodopvang 
vanaf 11 mei
Op dinsdag 21 april is door het kabinet het besluit genomen dat scholen en opvang hun werkzaamheden vanaf   
11 mei mogen hervatten. Dit betekent dat scholen in het basisonderwijs, inclusief  het speciaal (basis)onderwijs, de 
dag- en gastouderopvang en de buitenschoolse opvang vanaf  11 mei weer open gaan.
De groepsgrootte in het basisonderwijs wordt gehalveerd. Kinderen gaan dus ongeveer 50% van de tijd naar school. 
Het uitgangspunt is dat kinderen hele dagen (per kind) naar school gaan. De dagen dat kinderen niet naar school 
gaan, worden gevuld met onderwijs op afstand. De invulling hiervan wordt bepaald door de school en de leraren.

Buitenschoolse opvang (BSO) volgt onderwijs
Op de dagen dat kinderen naar school gaan, kunnen zij gebruik maken van de buitenschoolse opvang wanneer er 
een contract is met de BSO. Dit kunnen andere dagen zijn dan in het contract is afgesproken (omdat schooldagen 
anders kunnen zijn). Het aantal dagen BSO wordt nooit meer dan het aantal contractdagen. Op de dagen dat 
kinderen niet naar school gaan, kunnen zij ook geen gebruik maken van de BSO.

Noodopvang na 11 mei 2020
Na 11 mei loopt de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen gewoon 
door. Scholen zijn gedurende schooltijd verantwoordelijk voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot 
deze groepen behoren, voor de dagen dat zij niet school kunnen. Net zoals vóór de ingang van de maatregelen tegen 
corona, kunnen deze kinderen voor en na school bij de kinderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk 
voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.

Contact
Voor kinderopvang kunt u contact opnemen met de eigen school of  kinderopvang. Is er sprake van nood of  lukt het 
niet om via de reguliere wegen contact te krijgen, dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer van de 
noodopvang in Oosterhout: 06 - 422 200 45.

Weekendopvang
Voor het opvangen van kinderen van ouders in cruciale beroepen gedurende het weekend, zijn de opvanglocaties  
De Vlinder en De Kinderopvang opengesteld:

De Vlinder     De Kinderopvang
Kruidenlaan 30 - Oosterhout   Van Duivenvoordestraat 5A - Oosterhout

Nachtopvang
Voor het opvangen van kinderen van ouders in cruciale beroepen gedurende de nacht, is de opvanglocatie De Vlinder 
beschikbaar gesteld.

Let op
Bij het organiseren van de kinder- en noodopvang wordt aangesloten bij de adviezen van het RIVM. Wanneer uw kind 
of  één van de gezinsleden (milde) verkoudheidsklachten of  koorts heeft, is opvang niet mogelijk. 

Vragen?
Wilt u weten of  het beroep van u en/of  uw partner tot een cruciaal beroep behoort en of  u recht hebt op noodopvang, 
dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0162. U kunt de lijst van cruciale beroepen ook bekijken op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-
en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen.

Een paar weken geleden sloten we de parkeerplaatsen bij verschillende 
natuurgebieden af. Vanaf  11 mei zijn de parkeerplaatsen weer open. U kunt 
een bezoek brengen aan een natuurgebied als u de regels blijft volgen. Dat 
betekent vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en als het te druk is dan 
zoek een andere plek of  kom een ander moment terug.

Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en 
mantelzorgers kunnen op corona getest worden bij de GGD. Binnen de 
beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te testen. Ook 
jeugdtrainers kunnen nu getest worden bij klachten.

Mantelzorgers van kwetsbare groepen kunnen uiterlijk met ingang van 18 mei 
worden getest door de GGD als ze klachten hebben. Het RIVM werkt 
momenteel de aanpassing van de richtlijn voor deze doelgroep verder uit. 
Kijkt u voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl 

Parkeerplaatsen rondom natuurgebieden 
zijn weer open 

Testbeleid uitgebreid voor 
nieuwe doelgroepen

Beste 
Oosterhouters, 
moeders hebben 
altijd gelijk!

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn moeder kan én mag 
bezoeken op Moederdag. We zijn beiden niet verkouden of ziek en 
ze woont zelfstandig (werkt zelfs nog steeds), waardoor ik afgelopen 
zondag bij haar op bezoek mocht. En als ik dan bij mijn moeder ben, 
ben ik gewoon weer zoon; niet de burgemeester van Oosterhout, 
maar zoon Mark. En ik vergat spontaan de richtlijnen en wilde haar 
een kus geven. 

Maar nee hoor, moeders weerde me gewoon af. “Mark jongen, ik snap 
dat je dat wilt en ik wil het ook, maar we gaan het niet doen. Beter 
nu volhouden en straks zonder zorgen elkaar écht knuffelen.” Mijn 
moeder heeft natuurlijk gelijk, zoals alle moeders. Dus gingen we op 
anderhalve meter bij elkaar vandaan zitten, waren we voorzichtig met 
kopjes koffie en koekjes - wat een gehannes is dat - en wassen we 
lekker vaak onze handen. Genieten van het gesprek, even bij elkaar, 
wat een rijkdom is dat. Ik weet en voel dat er velen zijn die zelfs dít 
niet kunnen, maar even mocht ik weer zoon zijn.

Gedurende het bezoek praten we natuurlijk ook over de versoepeling 
van de maatregelen. Over het lastige parket waarin we zitten; de 
gezondheid van mensen en de gezondheid van de economie, het 
loslaten van de richtlijnen en welke gevolgen dat heeft. Waarbij we 
beiden hopen dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Dat als 
we klappen voor de zorg, we er dan ook voor zorgen dat er niet te 
veel besmettingen bijkomen om datzelfde zorgpersoneel te ontzien. 
We moeten nog steeds sámen verantwoordelijke keuzen maken. En 
in plaats van strenge regels van bovenaf, moeten we dus vanaf deze 
week tegen onszelf streng zijn. Ben je verkouden? Dan blijf je thuis. 
Is het druk? Kom dan later terug. Mijn moeder vindt dit niet meer 
dan logisch. Zij heeft zoveel meegemaakt in haar leven, dat deze 
maatregelen en het opvolgen ervan “peanuts” zijn. 

Gelukkig hebben mijn moeder en ik het ook over andere onderwerpen 
kunnen hebben. Over de tuin, de kinderen, het mooie weer van de 
laatste tijd en of ik al gewend ben in “de stad”. Hierdoor verdwijnt 
het coronavirus met al zijn facetten even op de achtergrond. Dat is 
toch ook even fijn.

Maar bij het afscheid nemen kijkt ze me eens goed aan en zegt 
ze “Jongen, blijf gewoon je best doen, samen met de mensen in 
Oosterhout. Uiteindelijk komt het goed hoor.” En gelukkig heeft mijn 
moeder altijd gelijk.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs
Burgemeester van Oosterhout

De scholen zijn weer begonnen. Denk bij het halen en brengen aan de 1,5 meter afstand.



Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Richtlijnen

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen 
van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, 
maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel 
stapsgewijs meer ruimte.

Vanaf  11 mei geldt:

School
• Scholen in het basisonderwijs, inclusief  het speciaal (basis)onderwijs,  
 de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen  
 sporten, bewegen en activiteiten volgen.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten  
 sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
• Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang  
 van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.  
 Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of  douches.

Contactberoepen
• Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het  
 gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur,  
 ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke  
 verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve  
 geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
• Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand  
 georganiseerd.
• Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en  
 de klant samen vooraf  bespreken of  het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken
• Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen  
 maatregelen, zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen  
 houden. Bibliotheek Theek 5 Oosterhout gaat vanaf  18 mei weer open  
 en daarom sluiten we na 15 mei de Theek Away Loketten. Meer informatie  
 over de maatregelen in de bibliotheek en de aangepaste openingstijden  
 vindt u op www.theek5.nl  

Openbaar vervoer
• Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de  
 spits en geef  elkaar de ruimte.
• In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes  
 te dragen. Vanaf  1 juni is dit verplicht.

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.Thuiswerken, thuisscholen en veel thuis samen zijn met kinderen levert 

soms vragen of  spanning op binnen het gezin. Ouders worstelen soms 
met vragen als: mijn kind is bang voor het coronavirus, mijn kind wordt 
boos als hij huiswerk moet maken of  mijn kinderen maken veel ruzie met 
elkaar. Deze en andere opvoedvragen kunnen ouders aan de GGD stellen 
via jeugdgezondheidszorg.oosterhout@ggdwestbrabant.nl. De GGD geeft 
zelf  antwoord of  brengt ouders in contact met een van de partners (zoals 
Surplus Welzijn, MEE of  de praktijkondersteuner van de huisarts) die dat 
het beste kan doen. 

Opvoedvragen? 
Stel ze aan de GGD

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
Vanaf  maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder 
controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit! Het versoepelen van 
maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt 
nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Daarom blijft voor iedereen gelden:
√ Was vaak uw handen.
√ Hoest en nies in de binnenkant van  
 uw elleboog.
√ Gebruik papieren zakdoekjes om  
 uw neus te snuiten en gooi deze  
 daarna weg.
√ Schud geen handen.
√ Houd 1,5 meter afstand (2 arm- 
 lengtes) van anderen.
√ Werk zoveel mogelijk thuis. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een 
kwetsbare gezondheid?
Wees extra voorzichtig. Het kan verstan-
dig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk 
thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Ook in de supermarkt, tijdens de hond uitlaten en 
de kinderen naar school brengen. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen. 

Bent u ziek?
Blijf  thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of  verhoging 
tot 38 graden Celsius. Heeft u ook koorts en/of  benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang 
geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Foto: Herman Zonderland



School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Daaf.

VLOG GROEP 8
Daaf zit in groep 8 van OBS De 

Pionier. Bij de leukste juffen zegt hij 

zelf: Manja en Roanne. Hij heeft zich 

ingeschreven voor de nieuwe leerweg 

van het Frencken, die heet Frencken 

Next. Daar heeft hij heel veel zin in 

maar eerst wil hij op kamp en een 

musical maken met zijn klas. Dat is 

iets waar hij al jaren naar uitkijkt. 

Na al die jaren naar anderen kijken 

op het podium, is hij eindelijk aan de 

beurt. Of dat allemaal gaat lukken is 

maar de vraag. 

Daaf maakte een vlog voor ons waarin hij vertelt hoe je je online kunt 

voorbereiden op de eindmusical van groep 8. 

#blijfthuis

daaf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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DöhlerGroup schenkt desinfectie-
middel aan Oosterhoutse scholen

Zorgaanbieders en maatschappelijke 
partners zorgen nog steeds voor u!

Voorkom burenoverlast

“Als Döhler trachten we wat terug te doen voor de omgeving waarin we werken” meldt Jan ten Have, van Döhler in 
een mail aan wethouder Marcel Willemsen en Robin van der Helm. Daarom levert DöhlerGroup voor de opening 
van de scholen 1000 liter desinfectiemiddel in jerrycans aan om deze onder de scholen in Oosterhout te verdelen. 
Döhler heeft via haar zusterbedrijven de beschikking over desinfectiemiddel. Gemeente Oosterhout is Döhler erg 
dankbaar voor dit mooie aanbod en heeft het middel over de scholen verdeeld in overleg met de schoolbesturen. Het 
klusteam van praktijkschool De Zwaaikom bezorgt deze gel bij basisscholen en kinderdagverblijven.

We leven in bijzondere tijden door de maatregelen rondom corona. Veel mensen werken thuis en kinderen gaan 
(nog) niet naar school. Buren zien en horen nu meer van elkaar dan in normale tijden en dat kan leiden tot 
burenoverlast. Hoe voorkomt u problemen met uw buren? 

• Als u binnenkort een klus gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken, laat dit dan even aan uw buren weten  
 met een briefje.
• Realiseer u dat dichtslaande deuren, harde muziek of  een  
 blaffende hond meestal voor de buren net zo hard te horen  
 zijn. 
• Als u geïrriteerd raakt, wacht dan tot u weer rustig bent  
 voordat u de buren aanspreekt. Boosheid roept namelijk  
 boosheid op en brengt u niet verder.

Buurtbemiddeling
Als u er niet uitkomt dan kan u bellen naar buurtbemiddeling 
op telefoonnummer 0162 74 86 00. Ook vindt u veel tips op de 
website www.problemenmetjeburen.nl

Surplus: Wij zijn er! 
Heeft u een vraag? Maakt u zich zorgen? 
Spreekt u weinig mensen? Heeft u een 
idee? Zoekt u nog hulp of  wilt u gewoon 
een praatje maken? Wij zijn er! U bent 
altijd welkom om telefonisch of  per e-mail 
contact op te nemen met de (vrijwillig) 
medewerkers van Surplus Welzijn 
Oosterhout.  U kunt bij ons terecht met 
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 
geldzaken, of  als u even een praatje wilt 
maken of  iets wilt bespreken met een 
maatschappelijk werker. Onze receptie 
is bereikbaar op het telefoonnummer 
0162 748600, de receptioniste zorgt dat 
u juist wordt doorverbonden of  wordt 
teruggebeld. U mag ook e-mailen naar 
receptieoosterhout@surplus.nl  voor een 
terugbelverzoek. 

Coronaproof vrijwilligerswerk: samen staan we sterk
We zijn enorm trots op al die Oosterhouters die hulp aanbieden: veel mensen willen iets voor een ander betekenen. 
Verschillende (Facebook) initiatieven voor burenhulp zijn gekoppeld aan Oosterhoutvoorelkaar. Heeft u een 
hulpvraag die een vrijwilliger gemakkelijk op kan pakken? Een boodschap doen, de hond uitlaten, meehelpen met 
het thuisonderwijs van de kinderen… Vele Oosterhouters staan voor u klaar! U kunt uw vraag plaatsen op de 
website, u kunt een vrijwilliger opzoeken of  telefonisch contact opnemen www.oosterhoutvoorelkaar.nl/coronahulp.

Heeft u hulp nodig? Wilt u zelf helpen?
Laat het ons weten! Dat kan op drie manieren:
• Bel naar: 0162- 748600
• Mail naar: receptieoosterhout@surplus.nl
• Voor hulp door vrijwilligers/buren: www.oosterhoutvoorelkaar.nl

LEUK om iemand te verrassen 
met een kaartje!
In deze tijd is het leuk om iemand eens te verrassen met een kaartje. Bij 
allerlei supermarkten in Oosterhout vind je vanaf  nu gratis ansichtkaarten 
om te versturen.
Dus moet jij nog een boodschap doen? Neem dan meteen een kaartje mee 
en maak iemand blij met een persoonlijke noot.

Mantelzorgondersteuning in 
coronatijden 
Mantelzorg vraagt veel van mensen en we snappen dat het tijdens de 
coronacrisis nog meer van u kan vragen. Ook in deze periode kan Surplus u 
ondersteunen met informatie, advies en ondersteuning. 
Kijk hiervoor op www.surplus.nl, bel met 0162 74 86 00 
of  mail naar mantelzorg.oosterhout@surplus.nl 


