
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 april 2020 

Beste ouder en/of verzorger, 
Onze mailboxen lopen vol, onze telefoonlijnen staan roodgloeiend.  Niet alleen van de afdeling kindplanning, de 

afdeling communicatie, de algemene Wasko-mailbox maar ook die van de locatiemanagers. 

  

We begrijpen dat je vragen hebt. Vragen waar we vaak nog geen antwoord op hebben. Woensdag 29 april vindt 

er een Tweede Kamerdebat plaats over Onderwijs en Coronavirus, waarbij ook de (gedeeltelijke) openstelling van 

het basisonderwijs en de BSO ter sprake zal komen. Ook ontvangen we veel vragen over zaken die al eerder zijn 

toegelicht in onze nieuwsbrieven. 

  

We vragen je nog even geduld te hebben.  

 

BSO vanaf 11 mei 

Voor het einde van de week ontvang je een e-mail met daarin meer informatie (voor zover dat mogelijk is) en 

een inventarisatiemail met betrekking tot de opvangdagen tussen 11 en 20 mei. Dit geldt met name voor 

schoolgaande kinderen. Mocht er tussentijds nog aanvullende informatie binnenkomen vanuit de overheid, 

scholen en/of brancheverenigingen die nog van toepassing zijn op voor je schoolgaande kind dan ontvang je deze 

voor 8 mei. 

 

DOV & PSG vanaf 11 mei 

De dagopvang en peuterspeelgroep starten weer op 11 mei. Je kind is vanaf die datum weer van harte welkom 

op zijn/haar reguliere contractdagen. De dagopvanglocaties zijn dan weer geopend van 07.00 - 18.30 

uur.  De peuterspeelgroepen zijn geopend op de normale openingsdagen en -tijden. Je ontvangt hierover geen 

individueel bericht. 

 
Op dit moment is het voor ons helaas niet mogelijk om op alle individuele vragen in te gaan. Onze belangrijkste 

zorg is nu de locaties zodanig gereed te maken zodat je kind straks veilig naar de opvang kan, dit alles volgens 

het Protocol heropening kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid 

en hygiëne en bevat algemene maatregelen. Daarnaast bekijken we per locatie de specifieke uitwerking van dit 

protocol.  

 

Heb je een vraag over noodopvang, neem dan contact op met je locatiemanager. 

  

Hartelijk dank voor je begrip en geduld. We zijn er bijna! 

Met vriendelijke groet, 

Rogier Vegter 

Directeur-bestuurder 
 


