
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 april 2020 

Beste ouder en/of verzorger, 
 
Goed nieuws voor de kinderen, voor jullie en voor ons! De kinderopvang gaat weer open vanaf 11 mei. We zijn 

uiteraard zeer blij met de versoepeling van de maatregelen maar we zien ook uitdagingen. 

 

De dagopvang en peuterspeelgroep gaan weer volledig open. De BSO gaat beperkt open en volgt daar waar 

mogelijk het ritme van de scholen. 

 

De komende weken zullen we gebruiken om de nodige maatregelen te treffen om zo veilig mogelijk de reguliere 

opvang op te starten. 

 

Noodopvang tot 11 mei 

Tot 11 mei is de kinderopvang alleen geopend voor noodopvang. De voorwaarden voor noodopvang blijven 

ongewijzigd. Je ontvangt op korte termijn een aparte e-mail van de locatiemanager met de vraag of noodopvang 

noodzakelijk is voor de periode tussen dinsdag 28 april en vrijdag 7 mei 2020. Verzoek is te reageren vóór het 

voorgestelde tijdstip in de brief. Bij te late reactie kan de opvang helaas niet gegarandeerd worden. 

 

Let op: 27 april (Koningsdag) en 5 mei (Bevrijdingsdag) is ook de noodopvang bij Wasko gesloten. 

 

Noodopvang vanaf 11 mei  

De noodopvang loopt vanaf maandag 11 mei door voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor 

kwetsbare kinderen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij ons terecht. Dit betekent dat 

scholen gedurende schooltijd nog steeds verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van 4 jaar en ouder 

die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

kunnen de hele dag terecht bij onze dagopvanglocaties. Ouders die vanaf 11 mei noodopvang nodig hebben, 

kunnen contact opnemen met de locatiemanager. We zullen hiervoor niet meer wekelijks een inventarisatie 

sturen. 

 

Gezondheidsrisico’s voor kinderen zijn beperkt  

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s m.b.t. het Corona virus voor kinderen heel beperkt zijn. Het is 

daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen 

wanneer mogelijk. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wél 1,5 meter afstand houden. 

 

De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden de komende tijd nauwkeurig gemonitord. 



Pedagogische medewerkers krijgen, als zij klachten hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid zich 

laagdrempelig te laten testen op het virus. 

 

Momenteel ontwikkelen de branchepartijen en het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang. We 

kunnen nooit besmetting uitsluiten maar we kunnen wel met z’n allen zó handelen dat we de kans op besmetting 

zo veel mogelijk beperken. Je ontvangt daarom rond donderdag 7 mei de richtlijnen per locatie die nodig zijn om 

de locatie zo veilig en gezond als mogelijk te houden voor kinderen, pedagogisch medewerkers én ouders. We 

rekenen op je medewerking om deze richtlijnen op te volgen. 

 

De huidige RIVM en GGD-richtlijnen blijven uiteraard nog van kracht. Je kunt de RIVM-richtlijnen hier nog eens 

nalezen. 

 

Let op: als je kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden 

Celsius) en/of benauwdheid dan mag het je kind niet naar de opvang. 

 

Opening kinderopvang 11 mei – 20 mei 

DOV en PSG 

De dagopvang voor 0-4-jarigen en de peuterspeelgroepen gaan volledig open op maandag 11 mei 2020. Je kind 

is van harte welkom op zijn/haar reguliere contractdagen op zijn/haar vaste locatie. 

 

BSO 

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen 

ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De BSO is open voor en na de normale 

schooltijden. 

Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan (op hun normale 

contractuele BSO-dagen en -tijden). We zullen aan de scholen de schooldagen van de kinderen opvragen. Als 

een kind op een bepaalde dag niet naar school gaat, is er dus ook geen BSO mogelijk. De overheid blijft de eigen 

bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders. 

  

Kinderopvang na 20 mei 

Zodra de overheid meer bekend maakt over de periode na 20 mei, dan informeren we je weer zo snel mogelijk. 

 

Overheid verlengt compensatie eigen bijdrage ouders  

De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders totdat de kinderopvang weer 

haar deuren opent op 11 mei. Zie ook de website van de Rijksoverheid (terugbetaling ouders) voor de meeste 

recente update. Klik hier. Wasko streeft ernaar om haar deel van de compensatie voor de periode 16 maart - 11 

mei in één keer aan jullie over te maken uiterlijk eind mei. 

 

Heb je nog vragen? 

Check hier even de veelgestelde vragen van ouders met betrekking tot kinderopvang op de website van de 

Rijksoverheid. Je kunt ook je vraag stellen via kindplanning@wasko.nl. 

 

Tot slot 

Bedankt voor je begrip, medewerking en geduld én het betalen van de facturen. Een fijne Koningsdag en 

Bevrijdingsdag toegewenst, uiteraard binnen de beperkingen die er zijn vanwege het Corona virus. Geniet van de 

meivakantie en we zien je graag op 11 mei! 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Rogier Vegter, 

Directeur-bestuurder 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
mailto:kindplanning@wasko.nl

