
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 mei 2020 

 

Beste ouder en/of verzorger, 

 

Allereerst hartelijk dank voor je geduld en begrip! 

 

Ten tweede: We hebben de laatste weken gedacht in mogelijkheden. Wat kan wel en hoe gaan we 

hier mee om. We zijn allemaal in een nieuwe, spannende en lastige situatie terecht gekomen. De tijd 

zal leren hoe we het beste om kunnen gaan met de protocollen, hoe we hier onze weg in kunnen 

vinden zodat strak het ‘nieuwe’ normaal een beetje meer normaal voelt. 

Achter de schermen is hard gewerkt om de locaties zodanig gereed te maken dat je kind op maandag 

11 mei weer zo veilig en gezond mogelijk naar de kinderopvang kan. Dit alles volgens het Protocol 

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

en hygiëne en het bevat algemene maatregelen. Daarnaast bekijken we per locatie de specifieke 

uitwerking van dit protocol.  

 

Locatiespecifieke richtlijnen 

Onlangs heb je bericht gekregen van de pedagogisch medewerkers en/of de locatiemanager van 

jouw locatie hoe de praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne richtlijnen op jouw locatie zijn 

geregeld. Denk hierbij aan informatie over de haal- en brengmomenten, overdracht enzovoorts. 

Op de locaties hangt een aantal posters; een algemene poster met betrekking tot kinderopvang 

gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een poster met specifieke 

richtlijnen en aandachtspunten vanuit Wasko. Klik hier voor de poster van SZW en hier voor de 

poster van Wasko. 

  

Start op 11 mei  

De dagopvang start op 11 mei weer normaal. Je kind is welkom op zijn/haar contractdagen tussen 

07.00 en 18.30 uur. 

 

 

https://www.wasko.nl/wp-content/uploads/2020/05/Poster-voorzorgsmaatregelen-KO.pdf
https://www.wasko.nl/wp-content/uploads/2020/05/Wasko-poster-corona-maatregelen-op-de-groep.pdf


De peuterspeelgroep start ook op 11 mei weer normaal. Je kind is welkom op zijn/haar 

contractdagen tijdens de reguliere openingstijden. 

 

De BSO gaat gedeeltelijk open. De BSO-opvangdagen sluiten aan bij de lesdagen van je kind. Hierdoor 

is de bezetting op de BSO anders dan ‘normaal’.  De locaties hebben de inventarisatie gedaan en via 

hen heb je bericht gekregen over de opvangdagen van je kind. 

 

Om haal- en brengbewegingen van ouders en inzet van ‘overblijfmedewerkers en/of -vrijwilligers’, 

zoveel mogelijk te voorkomen, verzorgen scholen de TSO in de periode van 11 tot 20 mei. Dit kan per 

school verschillend geregeld zijn. 

 

Indien je nog steeds gebruik moet maken van de noodopvang dan kun je dit aangeven bij de 

locatiemanager van jouw locatie. 

  

Na 20 mei 

In de week van 11 mei worden weer nieuwe overheidsmaatregelen bekendgemaakt met betrekking 

tot de periode na 20 mei voor basisscholen en kinderopvang. We houden je uiteraard op de hoogte! 

  

Tot slot 

De kinderen mogen op 11 mei, na acht weken thuisblijven weer (gedeeltelijk) naar onze opvang. Ze 

hebben elkaar dan een lange tijd niet gezien. Het was een onverwachte en onvoorbereide breuk in 

het schooljaar. Heel anders dan een vakantie, want daar leef je met elkaar naar toe: je maakt 

afspraken en je weet van tevoren hoe lang het duurt. Nu de kinderen weer naar school mogen 

hebben ze behoefte om hun gevoelens en ervaringen te delen én is het belangrijk om weer aandacht 

te hebben voor de groepsvorming. Ook zullen de kinderen weer moeten wennen aan de 

kinderopvang. Uiteraard helpen we hen daar zo goed mogelijk bij. Maar ook voor jou als ouder en 

voor onze pedagogisch medewerkers is het weer wennen. Zo zijn bijvoorbeeld de haal- en 

brengmomenten anders. Ook wordt de informatieoverdracht over je kind anders dan voorheen. We 

proberen dit zo goed mogelijk te doen. Wat wél hetzelfde blijft, is de zorg en aandacht voor je kind. 

Nogmaals hartelijk dank voor je begrip en geduld. 

 

Voor locatiespecifieke vragen kun je terecht bij de pedagogisch medewerkers en/of locatiemanager 

van jouw locatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rogier Vegter 

Directeur-bestuurder 


