Aan alle ouders KDV en BSO Schoonhoven en Polsbroek Waardse Kids
Dinsdag 03 februari 2021
Betreft: Open gaan KDV en verlenging sluiting BSO
Beste ouder(s),
Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat vanaf maandag 8 februari de kinderdagopvang
(KDV) weer volledig open zal gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft gesloten. De BSO blijft wel
noodopvang bieden voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en
voor kinderen in een kwetsbare positie. In deze brief willen wij je informeren over deze nieuwe
fase voor KDV en BSO tijdens de lockdown.
Kinderdagopvang weer open
Vanaf maandag 8 februari is je kind weer van harte welkom op haar/zijn reguliere opvanggroep met
ook voor je kind zoveel mogelijk de vertrouwde pedagogisch medewerkers. Het zal best wel even
wennen zijn voor de kinderen, maar we gaan er weer een leuke tijd van maken voor de peuters. Wij
zijn er klaar voor!
De kinderdagopvangroepen op de locatie Villa Kakel-Bont,Villa Eigen-Wijs en de KDV-groep op de
locatie Villa Polsbroek zijn dan volgens de reguliere tijden van die locatie open.
De ouder-app is voor de standaard functies, zoals afwezig melden, aanvragen van extra opvang dan
gewoon beschikbaar. Het is op dit moment niet mogelijk een opvangdag te ruilen. Zodra de BSO
weer regulier open is en de maatregelen het toelaten willen we ook het ruilen van een opvangdag
weer in laten gaan. Daarover ontvang je dan bericht.
Aanscherping maatregelen KDV
Het RIVM heeft voorstellen gedaan hoe bij de kinderopvang de verspreidingsrisico’s van besmetting
kunnen worden beperkt. Deze voorstellen zijn op dit moment onderwerp van bespreking met o.a.
de Brancheorganisatie Kinderopvang. Zodra wij de informatie over de aangescherpte maatregelen
hebben ontvangen zullen wij je daarover informeren. Op basis van de huidige berichten verwachten
wij dat er voor de kinderopvang de volgende maatregelen genomen zullen worden:
• Bij gezondheidsklachten moeten kinderen naar huis en thuisblijven.
• Als je kind positief is getest dan gaat de hele opvanggroep in quarantaine.
Verder gelden bij het brengen en halen van de kinderen nog steeds dezelfde maatregelen. Deze zijn
terug te lezen op onze website https://www.waardsekids.nl/over-de-organisatie/coronaproofkinderopvang.
BSO blijft dicht tot tenminste 1 maart en biedt noodopvang
Groepen kinderen op de BSO zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de BSO tot
extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou kunnen leiden. De BSO blijft wel noodopvang
bieden voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor
kinderen in een kwetsbare positie.
Maak je gebruik van de BSO noodopvang dan wordt je kind vanaf maandag 8 februari voor de BSOnoodopvang op de volgende locatie opgevangen:
• Zit je kind voor de reguliere opvang op de locatie Villa Kakel-Bont, dan is de
noodopvanglocatie ook Villa Kakel-Bont. Afhankelijk van het aantal kinderen zullen de
kinderen van de BSO-groepen op deze locatie samengevoegd worden.
• Zit je kind voor de reguliere opvang op de locatie Villa Eigen-Wijs, dan is de
noodopvanglocatie ook Villa Eigen-Wijs. Afhankelijk van het aantal kinderen zullen de
kinderen van de BSO-groepen op deze locatie samengevoegd worden.
• Zit je kind voor de reguliere opvang op de locatie Villa Spoor-Straat dan is de
noodopvanglocatie ook Villa Spoor-Straat. Afhankelijk van het aantal kinderen zullen de
kinderen van de BSO-groepen op deze locatie samengevoegd worden.
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Zit je kind voor de reguliere opvang op de Sport-BSO, dan is de noodopvanglocatie Villa
Spoor-Straat aan de Spoorstraat 9 te Schoonhoven.
Zit je kind voor de reguliere opvang op de locatie Villa Polsbroek bij de Eben Haezerschool,
dan is de noodopvanglocatie óf bij de Eben Haezerschool óf op de locatie aan de Vrijheer de
Graeffweg 22 te Polsbroek. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen.

De procedure voor het aanvragen van noodopvang verandert niet. In de ouder-app kan de
noodopvang wekelijks als extra opvang aangevraagd worden. Heb je tot nu toe geen noodopvang
nodig gehad, en de komende periode van sluiting van de BSO wel, dan blijft het mogelijk een
beroep op de noodopvang te doen. Neem in dat geval contact met ons op via mail of telefoon.
Compensatieregeling
De compensatieregeling zal voor de BSO na 8 februari 2021 door blijven lopen, voor de
kinderdagopvang stopt het. De eigen bijdrage tot het maximum uurtarief wordt gecompenseerd.
Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt
voor de kinderopvangtoeslag. Het bedrag wordt automatisch door de SVB overgemaakt. Het is nog
niet bekend wanneer. Het gedeelte boven het maximum uurtarief zal door Waardse Kids aan ouders
vergoed worden. Het recht op kinderopvangtoeslag en compensatie zoals hierboven genoemd blijf
je behouden zolang je de factuur van de kinderopvangorganisatie voldoet. We vragen je dus
dringend om de factuur te voldoen, zodat je je kinderopvangtoeslag blijft ontvangen en je
kinderopvangplek behoudt. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/ouders
Vragen?
Het is voor ons allemaal weer een nieuwe fase in deze lockdown. Mocht je vragen hebben, neem
dan gerust contact met ons op via telefoon: 0182-387474 of via mail: info@waardsekids.nl
Met vriendelijke groet,
Marja Katoen, Ellen Brouwer, Marianne Venderbos en Saskia Sideridis
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