
 

Beste ouders, verzorgers, 

Gisteravond kondigde demissionair premier Rutte aan, dat de buitenschoolse opvang 

aanstaande maandag, 19 april, weer open gaat. We zijn heel blij dat we nu eindelijk weer 

álle kinderen mogen verwelkomen op de opvang, want wat hebben we ze gemist de 

afgelopen periode! 

De tekeningenactie van de BSO kinderen, waar wij u al eerder over hebben bericht, heeft 

hier vast en zeker positief aan bijgedragen.  

Deze week gebruiken we om ons goed voor te bereiden op de heropening van onze 

buitenschoolse opvanglocaties en op de komende meivakantie. 

Hieronder zetten we graag een paar praktische zaken voor u op een rij over de opvang 

vanaf maandag 19 april. 

AAN-/AFWEZIGHEID EN EXTRA OPVANG 

Vanaf maandag 19 april gaat de buitenschoolse opvang weer volledig open. Dit betekent 

dat uw kind voor en na school weer wordt opgevangen, zoals dat voor 16 december 2020 

het geval was, op de vaste contractdagen van uw kind. Om de inzet van onze 

pedagogisch medewerkers vanaf maandag aanstaande weer direct aan te laten sluiten bij 

de vraag naar opvang, is het belangrijk om te weten hoeveel kinderen we iedere dag 

mogen verwelkomen, óók tijdens de komende meivakantie. We vragen u daarom het 

volgende. 

Geef afwezigheid alstublieft uiterlijk donderdag 15 april door aan uw 

opvanglocatie! 

VAKANTIEOPVANG TIJDENS DE MEIVAKANTIE 

Wanneer u gebruik maakt van vakantie opvang is uw kind natuurlijk van harte welkom 

tijdens de komende meivakantie.  

KONINGSDAG 2021 – SLUITINGSDAG 

Voor de goede orde vermelden wij nog even dat Koningsdag, dinsdag 27 april a.s., een 

officiële feestdag is en een sluitingsdag voor alle locaties van Kiddoozz. Er kan dan dus 

geen gebruik gemaakt worden van de opvang.  

COMPENSATIEREGELING 

Wanneer de BSO weer open gaat op 19 april aanstaande, stopt de compensatieregeling 

van de overheid voor de eigen bijdrage in de kinderopvangkosten. Wij weten nog niet 

wanneer de overheid de vergoeding van de ouderbijdrage tot het maximale uurtarief 

uitkeert voor de periode 16 december 2020 tot 19 april 2021. Daarom raden we u aan 

om de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden. 



 

VEILIGHEID EN HYGIËNE 

Vanzelfsprekend blijven de veiligheids- en hygiëne maatregelen die voor 16 december 

2020 al op onze kinderopvang golden, onverminderd van kracht. 

We kunnen ons voorstellen dat het voor u als ouder best lastig is om te bepalen welke 

regels er gelden als je kind (lichte) verkoudheidsklachten heeft. Op de websites van de 

Rijksoverheid en het RIVM vind je altijd actuele en betrouwbare informatie en 

antwoorden op veel gestelde vragen over corona, de kinderopvang en wat je moet doen 

bij gezondheidsklachten.  

Op de website van BOinK vind je bovendien een handige beslisboom, waarmee je 

eenvoudig kunt bepalen of je kind naar de kinderopvang/basisschool mag of even moet 

thuisblijven. 

 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  

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

 https://www.boink.info/beslisboom  

WE HEBBEN ER WEER ZIN IN! 

We gaan er vanaf maandag weer een feestje van maken op de BSO, in de fijne en veilige 

omgeving die uw kind en u van ons gewend zijn. Omringd door vrienden en vriendinnen 

en de vertrouwde gezichten van onze pedagogisch medewerkers. 

Is uw kind kort geleden 4 geworden en gaat hij of zij voor het eerst naar de BSO of is uw 

kind ouder, maar vindt hij of zij het spannend om na zo’n lange tijd weer naar de BSO te 

komen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Geef dit ook vooral aan bij de pedagogisch 

medewerker op de groep. We geven in ieder geval veel aandacht aan het wennen de 

eerste dagen en kunnen er dan bij uw kind nog even extra op letten. 

Heeft u nog vragen over de opvang van uw kind of wilt u iets anders bespreken? U kunt 

altijd terecht bij de teammanager van de locatie.  

Tot volgende week!  

Directie en teams Kiddoozz Kinderopvang 
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