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Aan ouder(s) BSO Polsbroek  
 
Schoonhoven, 29 april 2020 
 
 
Beste ouder(s),  
 
De opvang gaat weer (gedeeltelijk) open! Daar zijn wij erg blij mee. Wij hebben de kinderen gemist 
en kijken er naar uit ze weer te zien. 
 
Vorige week woensdag hebben we jullie geïnformeerd, nadat duidelijk was geworden dat de scholen 
en de kinderopvang stapsgewijs per 11 mei weer open kunnen. Bij deze willen we jullie verder 
informeren over we het gedeeltelijk open gaan van de BSO gaan regelen. De komende tijd vraagt van 
jullie als ouders en van ons als kinderopvang de nodige flexibiliteit.  
 
Wat houdt het gedeeltelijk open gaan van de BSO in? 

• De BSO is vanaf maandag 11 mei gedeeltelijk open. De basisscholen gaan vanaf deze datum 
ook weer gedeeltelijk open.  

• BSO betreft zowel voorschoolse opvang (VSO) als naschoolse opvang (NSO).  

• We bieden dan BSO voor de ouders die bij ons een opvangcontract hebben, maar dan alleen 
op de dag dat je kind naar school gaat en voor hetzelfde aantal dagen als in het contract.  

• Je kind kan naar de VSO en/of NSO komen op de dag dat je kind naar school gaat. 

• Het is niet mogelijk om BSO op een andere dag dan de schooldag af te nemen. 

• Wil je dat je kind vanaf 11 mei op de schooldag naar de BSO komt, en is dat niet de reguliere 
opvangdag, dan moet je vóór maandag 4 mei as. via de mail (administratie@waardsekids.nl) 
een ruilaanvraag indienen. Daarin moet aangegeven worden voor welke dag je opvang nodig 
hebt.  Je ontvangt van ons z.s.m. bericht of het verzoek akkoord is of niet. 

 

Voorbeeld: Je kind gaat normaal gesproken op dinsdag en donderdag naar de BSO. Vanaf 11 mei gaat 
je kind op dinsdag en vrijdag naar school. Als je op de dinsdag en vrijdag opvang nodig hebt dan 
vraag je via de mail een ruiling aan van de donderdag naar de vrijdag.  

 

• Komt je kind niet naar de BSO dan verzoeken we je nadrukkelijk je kind vóór maandag 4 mei 
as. via de mail af te melden.  

 

Voorbeeld: je kind komt normaal gesproken op dinsdag en donderdag naar de BSO. Vanaf 11 mei 
gaat je kind op dinsdag en vrijdag naar school. Je hebt dan, bijv. omdat je tijdelijk andere werktijden 
hebt, geen opvang nodig. Je moet dan je kind voor de dinsdag en donderdag afmelden. 

 

• Hebben we geen bericht van je ontvangen dan rekenen we erop dat je kind op de reguliere 
contractdag(-en) naar school gaat en dan dus ook naar de BSO komt.  

• Het is niet mogelijk om gedurende de periode van deze maatregel extra opvang af te nemen.  

• We streven ernaar dat er een vertrouwde pedagogisch medewerker op de eigen groep van je 
kind werkzaam is. Echter, we hebben toch met een andere situatie dan anders te maken, we 
hebben te maken met uitval van medewerkers en daarom vragen je begrip en medewerking 
als er andere collega’s ingezet zijn. 

• We gaan er van uit dat je kind naar haar/zijn bekende locatie en opvanggroep kan komen. 

• Je kind wordt door ons om 15:15u bij de Eben Haëzerschool opgehaald. Voor de  

Samuelschool is dat om 14:30u en gelden voor enkele groepen op bepaalde dagen 

afwijkende tijden. We zullen dat per situatie bekijken. 
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• De hier beschreven werkwijze geldt tot nader bericht en hangt af van de Corona-

ontwikkelingen. 

• Op vrijdag 22 mei (dag na Hemelvaart) zijn de scholen dicht en bieden wij noodopvang.  
 
Ruilen kinderdagopvang 

• Als je voor een ander kind in je gezin gebruik maakt van de kinderdagopvang en je wilt de 
opvangdag van dit kind ruilen, zoals in het BSO-voorbeeld van de vrijdag naar de donderdag, 
dan kun je daarvoor een ruilaanvraag doen. Ook dit kan uitsluitend via de ouder-app. 

• Als je voor een ander kind in je gezin gebruik maakt van de peuteropvang dan is ruilen niet 
mogelijk 

 
Noodopvang per 11 mei 

• Ook zal er mogelijk na 10 mei behoefte zijn aan noodopvang voor de ouders met een cruciaal 
beroep of een kind in een kwetsbare situatie.  Voor schoolgaande kinderen zijn we daar 
samen met de basisscholen verantwoordelijk voor. We bieden deze noodopvang als we daar 
ruimte voor hebben.  

• Voor de noodopvang na 10 mei bekijken we per aanvraag wat er nodig is en ook wat we 
kunnen bieden. 

 
Veiligheid en hygiëne maatregelen 

• Je ontvangt nog informatie over de veiligheid en hygiëne maatregelen die we i.v.m. het 
Corona-virus op de opvanglocatie zullen treffen. 

• Duidelijk is dat je kind niet kan komen als het verhoging (38 graden of hoger) heeft, hoest, 
neusverkouden is, moeilijk ademt. Krijgt je kind deze klachten tijdens de opvang dan zullen 
we je bellen en moet je je kind z.s.m. komen halen. 
 

Compensatieregeling 

• De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang 
het maatregelenpakket voortduurt. 

 
Nogmaals het nadrukkelijke verzoek:  
Geef vóór 4 mei as. je ruilverzoek en/of afmelding via de mail (administratie@waardsekids.nl) 
door!  
 
Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben 
dan horen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens Ellen Brouwer, Saskia Sideridis en Marianne Venderbos, 
 
Marja Katoen 
Directeur/bestuurder 
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