Aan ouders BSO Polsbroek
Schoonhoven, 14 april 2021

De BSO gaat weer open!
Beste ouder(s),
Gisterenavond tijdens de Corona-persconferentie hebben we gehoord dat de BSO weer open gaat.
We zijn blij dat we weer open kunnen.
Maandag 19 april gaat de BSO weer volledig open!
We zijn vanaf maandag 19 april weer de hele week van maandag t/m vrijdag open. We
verwelkomen de kinderen op hun reguliere opvangdagen volgens het opvangcontract. De
noodopvangregeling voor ouder(s) met vitale beroepen en voor de kwetsbare kinderen stopt per 19
april.
Meivakantie
Ook voor deze meivakantie is er weer een leuk en afwisselend vakantieprogramma gemaakt.
Natuurlijk binnen de maatregelen die er i.v.m. de Corona zijn. Het is al bijna zover. Wil je, als je
kind in de meivakantie niet naar de BSO komt, je kind zo spoedig mogelijk via de ouder-app, op de
betreffende dagen afwezig melden? Je ontvangt begin volgende week het vakantieprogramma.
Personele bezetting
Helaas hebben we de afgelopen tijd, en momenteel nog steeds, te maken met veel uitval van
medewerkers. We vinden het belangrijk je te laten weten dat het de hoogste prioriteit heeft het
personele rooster goed ingevuld te krijgen. Aanvragen voor extra opvang zullen daarom vaak pas
kort van te voren beoordeeld kunnen woorden. Vanwege dezelfde reden blijft het voorlopig niet
mogelijk een opvangdag te ruilen. We vragen hiervoor je begrip.
Compensatieregeling
Per 19 april 2021 stopt de compensatieregeling. De Sociale Verzekerings Bank (SVB) zal de
compensatie van de eigen bijdrage begin juni uitkeren. Je hoeft hiervoor geen aanvraag te doen, de
tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. Het
betreft compensatie tot het maximum uurtarief vanaf 16 december 2020 tot 19 april 2021.
Corona maatregelen
De algemene corona maatregelen die wij voor het halen en brengen van kinderen getroffen hebben
op de locaties blijven van kracht. Wij willen je vragen je daaraan te houden. Ook blijven we
handelen zoals in de Beslisboom 0 t/m groep 8 thuisblijven of naar kinderopvang/school en in het
Protocol kinderopvang en Covid-19 is beschreven. Deze documenten staan vermeld op onze website:
https://www.waardsekids.nl/over-de-organisatie/coronaproof-kinderopvang
Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben
dan horen wij dat graag.
Wij zien alle kinderen weer graag vanaf maandag 19 april op hun eigen groep!
Met vriendelijke groet, mede namens Ellen Brouwer, Saskia Sideridis en Marianne Venderbos,
Marja Katoen
Directeur/bestuurder
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