
                                                                                                                                                               
23 februari 2021, 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Dinsdagavond 23 februari heeft premier Rutte tijdens zijn persconferentie nadere toelichting gegeven over de 
aanpassing van de huidige lockdown maatregelen. Kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen (PSG) blijven 
gelukkig open, heel fijn! Alle kinderen blijven dus gewoon welkom op hun vertrouwde locatie en hun vaste 
dagen. De BSO blijft helaas nog dicht. De reden daarvoor is nog steeds dat de BSO-groepen een andere 
samenstelling hebben dan schoolgroepen en dat heropening  van de BSO tot extra contacten en mogelijk tot 
extra verspreiding van het virus kan leiden. Het is nog niet bekend wanneer de BSO weer open zal gaan. Voor 
nadere uitleg verwijzen we graag naar de Rijksoverheid. 

Noodopvang BSO                                                                                                                                                                 
Voor de BSO gaat de noodopvang gewoon door, net als in de afgelopen periode. Deze noodopvang is alleen 
voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare situatie. De kinderen die op 
dit moment gebruik maken van de noodopvang, zullen dat natuurlijk ook de komende periode mogen doen. 

Inventarisatie                                                                                                                                                                            

In de begeleidende mail bij deze brief heeft de Locatiemanager van jouw locatie aangegeven welke informatie 

er eventueel nodig is om de komende weken de benodigde opvang van jouw kind zo goed mogelijk in te 

kunnen vullen. Zonder een goed beeld van welke kinderen wanneer zouden willen komen, kunnen wij niet op 

een veilige manier voor ieder kind opvang bieden. We gaan uit van jullie begrip hiervoor en we rekenen op het 

tijdig doorgeven van de benodigde informatie. 

Protocollen en huisregels                                                                                                                                             
Wellicht ten overvloede: we willen je nadrukkelijk vragen om extra rekening te houden met onze 
medewerkers. Zij hebben toch – zij het op afstand – contact met vele ouders en daarnaast kan ook altijd nog 
via kinderen (de nieuwe varianten van) het corona virus worden verspreid, al is de kans daarop waarschijnlijk 
kleiner dan bij volwassenen. In onze interactie met jonge kinderen kunnen en willen wij daar geen extra 
voorzorgsmaatregelen voor nemen. Onze pedagogische kwaliteit en de emotionele veiligheid van jonge 
kinderen blijven we voorop stellen. Wel willen wij je nadrukkelijk vragen je goed te houden aan alle 
protocollen, ook de protocollen die aangeven wanneer je jouw kind thuis moet houden. We verwijzen daarvoor 
graag naar onze eerdere nieuwsbrieven. Deze zijn ook te vinden op de website van Wasko (wasko.nl). 

Quarantaine                                                                                                                                                                          

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gedeeld, zal als een kind, leraar of pedagogisch medewerker positief is 

getest, op last van de GGD de hele klas of groep in thuisquarantaine moeten gaan. Na 5 dagen kan vervolgens 

een Corona test gedaan worden. Dit is niet leuk, maar wel nodig. Soms is een kind besmet, soms een 

medewerker. In beide gevallen is de kans groot dat een hele groep in quarantaine moet van GGD. Dit is de 

afgelopen weken helaas al een aantal keer gebeurd. Uit snelheid en privacy overwegingen stuurt Wasko in veel 

gevallen het bericht over benodigde quarantaine voor kinderen namens de GGD aan de ouders. Wasko is hier 

slechts de boodschapper en niet de bepaler van de maatregel.  

Wasko doet er alles aan om groepen en locaties open te houden en zet in geval van een besmette medewerker 
een andere medewerker in. Zo kunnen we, ook in geval van quarantaine van een of meerdere personen, ervoor 
zorgen dat de locaties open blijven en kinderen die niet in quarantaine hoeven naar de opvang kunnen blijven 
komen. Risico blijft dan natuurlijk altijd dat ook een invaller positief getest wordt, met eventueel quarantaine 
van de directe omgeving als gevolg. Dit risico is niet uit te sluiten. Onze medewerkers zijn echter heel 
voorzichtig. Tot nu toe ligt het aantal besmettingen bij Wasko medewerkers onder het landelijk gemiddelde.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/31/basisscholen-en-kinderdagopvang-weer-open#:~:text=Vanaf%20maandag%208%20februari%20gaan,onderwijs%20weer%20volledig%20open%20gaan.


                                                                                                                                                               
Wanneer een kind positief getest wordt, laat dit dan ajb zo snel mogelijk weten aan de Locatiemanager van 
jouw locatie. Als Wasko op een signaal van de GGD moet wachten duurt dit soms een hele dag of soms wordt 
alleen school geïnformeerd. Gevolg is dat wij achter de feiten aanlopen, pas laat in actie kunnen komen en alle 
ouders pas laat kunnen informeren. 

Compensatie                                                                                                                                                                     

Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, zijn en blijven verzekerd van hun opvangplek en 

kinderopvangtoeslag en krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de sluitingsperiode volledig vergoed. 

Een deel van de factuur wordt door de belastingdienst betaald en een deel van de eigen bijdrage wordt door 

Wasko vergoed. Je ontvangt nader bericht over (het moment van) de compensatie, zodra deze informatie aan 

ons bekend is gemaakt door de overheid. De verwachting is dat zodra de BSO weer gewoon open mag, de 

compensatie op zo korte mogelijke termijn plaats zal vinden. Dit geldt voor alle opvangsoorten. Voor meer info 

verwijzen wij graag naar de Rijksoverheid. 

Tot slot                                                                                                                                                                                    

Geniet van het lente-achtige weer en blijf gezond. We hopen op korte termijn ook weer klaar te mogen staan 

voor álle BSO-kinderen en ouders. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rogier Vegter  

Directeur-bestuurder 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/31/basisscholen-en-kinderdagopvang-weer-open#:~:text=Vanaf%20maandag%208%20februari%20gaan,onderwijs%20weer%20volledig%20open%20gaan.

