
 

 

 

Heiloo, 13 april 2021 

 

Betreft: Openen reguliere opvang (BSO) 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Zojuist heeft de overheid bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang per 19 april 

2021 weer volledig opengaat. Dit betekent dat de kinderen op hun vertrouwde dagen, 

volgens de standaardplanning, weer naar de buitenschoolse opvang kunnen komen. 

Hierbij komt de noodopvang te vervallen.  

De compensatieregeling van de overheid zal per 19 april 2021 worden beëindigd. De 

eigen bijdrage van ouders wordt dus vergoed in de periode van 16 december 2020 tot  

19 april 2021. Doordat de overheid tot deze datum de kosten vergoedt, is het niet 

mogelijk om de gemiste dagen te ruilen. Na 19 april gelden de normale ruilregels en 

regels voor extra afname van de opvang weer.   

Verder verzoeken we u de volgende maatregelen op te volgen wanneer u uw kind(eren) 

naar de opvang brengt:  

- De kinderen worden, net als voor de sluitingsperiode, van school opgehaald of 

komen zelf naar de BSO toe. 

- Voor de voorschoolse opvang kunt u buiten op het schoolplein wachten en uw kind 

zelf naar binnen laten gaan. Als u de pedagogisch medewerker wilt spreken, dan 

kunt u dit duidelijk maken door het raam of via de telefoon. 

- Als u uw kind komt ophalen wacht u op het schoolplein op 1.5 meter afstand en 

zoekt u contact met de pedagogisch medewerker door het raam of via de 

telefoon. Uw kind komt dan naar buiten met de pedagogisch medewerker. 

- Er mag één ouder/verzorger kinderen brengen en halen, dus zonder andere 

volwassenen en kinderen die niet op de opvang aanwezig horen te zijn. 

- De haal- en brengmomenten zijn zo kort mogelijk; belangrijke informatie kan 

doorgegeven worden via een briefje, per e-mail of telefonisch. 

In de bijlage vindt u de beslisboom. Aan de hand van de beslisboom, wordt bepaald of 

uw kind naar de opvang mag komen.  

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact 

opnemen met de Centrale administratie van Kits Oonlie.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Kinderopvang Kits Oonlie 


