
 

 

Rotterdam, 29 mei 2020 

Beste ouders, verzorgers, 

Dinsdag 19 mei maakte premier Rutte bekend dat de basisscholen en de buitenschoolse opvang 
vanaf 8 juni weer helemaal open gaan. Dit betekent dat, net als de kinderen van de kinderopvang, 
alle kinderen van de buitenschoolse opvang vanaf dat moment weer volgens hun plaatsings-
contract gebruik kunnen maken van de opvang. Onze medewerkers kijken er erg naar uit om de 
kinderen weer te zien en er een fantastische tijd van te maken.  

Een korte terugblik 
De afgelopen maanden hebben we allemaal in een totaal veranderde samenleving geleefd. En nog 
steeds is alles niet terug naar normaal. Maar stapje voor stapje gaan de dingen de goede kant op. 
Ook op onze locaties! Er zijn weer rondleidingen op onze locaties, er worden weer nieuwe kindjes 
ingeschreven en geplaatst en we zijn inmiddels samen met de kinderen van het KDV vol 
enthousiasme gestart met het ‘Welkom terug’ thema.  

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande praktische punten: 

 
Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni a.s. 
Vanaf 8 juni zijn de kinderen weer van harte welkom op hun vertrouwde BSO locatie, op de dagen 
van hun contract met Kiddoozz Kinderopvang. Het kabinet heeft de basisscholen geadviseerd om te 
overwegen zoveel mogelijk over te gaan op continue roosters tot de zomervakantie. Dit zou 
kunnen betekenen dat uw kind(eren) op een eerder moment door de BSO moeten worden 
opgehaald. Kiddoozz Kinderopvang is nog in afwachting van het besluit van de scholen 
hieromtrent. De meeruren die het gevolg zijn van de invoering van een continue rooster op de 
school van uw kind(eren) zullen worden opgenomen in uw plaatsingscontract en meegenomen 
worden in de maandelijkse facturering.  

Noodopvang vervalt per 8 juni a.s. 
Aangezien de kinderopvang en BSO locaties weer open zijn vervalt de noodopvang voor cruciale 
beroepsgroepen. Wanneer u extra opvang nodig heeft, kunt u extra dagdelen aanvragen via de 
afdeling Plaatsing en Planning (planning@kiddoozz.nl of 010-2041820). 

Compensatieregeling overheid vervalt per 8 juni a.s. 
Per 8 juni a.s. vervalt de compensatieregeling voor de eigen bijdrage (gebaseerd op het maximaal 
te vergoeden uurtarief van de Belastingdienst), die u vanuit de overheid sinds 16 maart jl. 
ontvangt. De overheid streeft er naar om deze vergoeding in juli op uw rekening te storten. 
De kosten tot aan het maximale fiscaal uurtarief worden door de overheid vergoed. De kosten 
boven het maximale fiscaal tarief zijn voor uw eigen rekening. Aangezien onze KDV en 
Peuteropvang volledig en de BSO zo goed als geopend waren van 11 mei t/m 7 juni, betekent dit 
dat de kinderopvang in deze periode voor u nagenoeg gratis was. 
 
Veiligheid en hygiëne op de kinderopvang 
Nog steeds is het van groot belang om de richtlijnen van het RIVM m.b.t. veiligheid en hygiëne te 
blijven volgen. Kinderen hoeven geen rekening te houden met de 1,5 meter afstandsregel, omdat 
de gezondheidsrisico’s voor kinderen van 0 tot 12 jaar beperkt zijn. Volwassenen, ouders en 
pedagogisch medewerkers moeten zich onderling wel aan de 1,5 meter afstandsregel houden. De 
hygiëne maatregelen die voor de sluiting al van toepassing waren alsmede het draaiboek (protocol) 
op locatie, blijven ook nu nog onveranderd geldig.  
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Wanneer uw kind of een van de andere leden van uw huishouden luchtwegklachten en/of koorts 
boven de 38°C heeft, mag uw kind niet naar de opvang komen.  
 
Wanneer u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met de locatie. 
We hopen u en uw kinderen binnenkort weer te mogen verwelkomen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Directie en medewerkers Kiddoozz kinderopvang 

 

 

 

  



 

 

MAILADRESSEN LOCATIES 

Brielselaan teamkdvbrielselaan@kiddoozz.nl  

Charloisse Kerksingel teamkdvcharloisekerksingel@kiddoozz.nl 

Van Onselenstraat BSO teambsovanonselenstraat@kiddoozz.nl  

Van Onselenstraat KDV teamkdvvanonselenstraat@kiddoozz.nl  

Rijsoordstraat BSO teambsorijsoordstraat@kiddoozz.nl  

Lavasweg BSO teambsolavasweg@kiddoozz.nl  

Lavasweg KDV teamkdvlavasweg@kiddoozz.nl  

Nieuwe Langeweg BSO teambsonieuwelangeweg@kiddoozz.nl 

Nieuwe Langeweg KDV teamkdvnieuwelangeweg@kiddoozz.nl 

Breitnerstraat BSO teambsobreitnerstraat@kiddoozz.nl  

Breitnerstraat KDV teamkdvbreitnerstraat@kiddoozz.nl  

De Kleine Pijler BSO teambsodekleinepijler@kiddoozz.nl  

De Kleine Pijler PO teampodekleinepijler@kiddoozz.nl  

De Schalm PO teampodeschalm@kiddoozz.nl  

De Wissel PO teampodewissel@kiddoozz.nl  

De Binnenhaven BSO teambsobinnenhaven@kiddoozz.nl  

De Binnenhaven KDV teamkdvbinnenhaven@kiddoozz.nl  

Dondersteen KDV teamkdvdondersteen@kiddoozz.nl  

Waterlelie  BSO teambsowaterlelie@kiddoozz.nl  

Meester Baars BSO teambsomeesterbaars@kiddoozz.nl  

Schiecentrale BSO teambsoschiecentrale@kiddoozz.nl  

Beatrix BSO teambsobeatrix@kiddoozz.nl 

Beatrix KDV teamkdvbeatrix@kiddoozz.nl 

Emmaus BSO teambsoemmaus@kiddoozz.nl 

Kleurdoos BSO teambsokleurdoos@kiddoozz.nl 

Kleurdoos KDV teamkdvkleurdoos@kiddoozz.nl 

Kleurdoos dependance BSO teambsokleurdoosdependance@kiddoozz.nl 

Maaskids KDV teamkdvmaaskids@kiddoozz.nl 

Bevertuin BSO teambsobevertuin@kiddoozz.nl 

Bevertuin KDV teamkdvbevertuin@kiddoozz.nl 

Sperwerlaan BSO teambsosperwerlaan@kiddoozz.nl 

Sperwerlaan KDV teamkdvsperwerlaan@kiddoozz.nl 

Sliedrechtstraat BSO teambsosliedrechtstraat@kiddoozz.nl 

Sliedrechtstraat KDV teamkdvsliedrechtstraat@kiddoozz.nl 

Slinge KDV teamkdvslinge@kiddoozz.nl 

Spartaan BSO teambsospartaan@kiddoozz.nl 

Strevelsweg BSO teambsostrevelsweg@kiddoozz.nl 

Strevelsweg KDV teamkdvstrevelsweg@kiddoozz.nl 

Zwervers BSO teambsozwervers@kiddoozz.nl 

Schakel BSO teamdeschakel@kiddoozz.nl 
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