
 

 
 
 
 
 
 
 
Wijhe, 14 april 2021 
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

We zijn heel blij dat we weer helemaal open mogen! Vanaf aanstaande maandag 19 april zijn alle 

kinderen weer welkom! 

Alle kinderen zijn vanaf maandag ingepland op de dagen die ze normaal ook afnemen. U kunt in de 

app zien in welke groep uw kind is ingepland. Wilt u dit ook met uw kind bespreken. 

U kunt hier het filmpje bekijken dat wij onlangs hebben gestuurd om u en uw kind een indruk te 

geven van de BSO in het Bij-gebouw. 

De looproutes naar de verschillende groepen kunt u vinden op ons YouTube-kanaal. 

Met de opening van de BSO vervalt vanaf as. maandag de noodopvang. 

 

De BSO kan weer open onder dezelfde voorwaarden als die voor de basisscholen gelden: 

• Dit betekent dat de kinderen geen 1,5 meter afstand onderling hoeven te houden, de 

pedagogisch medewerkers onderling wel. 

• De overdracht blijft nog steeds buiten plaatsvinden. 

• Bij de overdracht is een mondkapje (voor zowel de ouder/verzorger, als voor de pedagogisch 

medewerker) verplicht. 

• Er mag één ouder/verzorger het kind ophalen van de (Sport)BSO. 

• VSO vindt vanaf 7.00 uur weer plaats in het Bij-gebouw. 

• We blijven zoveel mogelijk in de eigen stamgroep. 

• We spelen zo veel mogelijk buiten met de kinderen. 

• De sportBSO verzorgt buiten activiteiten voor alle kinderen. 

 

Vervoer van/naar de BSO en school: 

- Hetebrij verzorgt ons vervoer op maandag, dinsdag en donderdag voor de Jozefschool en de 

Bongerd. Op deze scholen is wel een medewerker van de Bieënkorf aanwezig om de 

kinderen op te vangen. 

- Het vervoer van kinderen van de Matzerschool en de Wije wordt door onze pedagogisch 

medewerkers verzorgd. 

- Het vervoer organiseren we per school. Het is ondoenlijk om de klassenbubbels in stand te 

houden bij het vervoer. We hebben daarom besloten dat alle kinderen in de bus een 

mondkapje dragen. Wij zorgen ervoor dat er mondkapjes voor deze kinderen aanwezig zijn. 

 

  

https://we.tl/t-t9Uy01CDhr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWnkfuAceyygsaAzipF0dyB-s49iJmiH


Wanneer kan een kind NIET komen: 

- Wanneer een kind in quarantaine moet door een positieve besmetting in de groep 

(leerkracht of medeleerling) 

- Wanneer een huisgenoot van een kind koorts heeft in combinatie met overige Corona-

gerelateerde klachten 

- Wanneer een kind zelf koorts en of Corona-gerelateerde klachten heeft 

- Bij neusverkoudheidsklachten 

 

Wanneer kan een kind WEL komen: 

- Wanneer een kind zonder klachten in quarantaine, na 5 dagen quarantaine negatief getest is. 

- Na 10 dagen quarantaine, zonder klachten en zonder test   

- Wanneer een kind 24 uur klachtenvrij is 

- Wanneer een kind met neusverkoudheidsklachten negatief getest is.  

 

Nu de BSO weer open mag, er dus weer meer kinderen komen, is de kans aanwezig dat er een 

besmetting plaatsvindt bij de (Sport)BSO. De maatregelen zijn dan als volgt: 

- De hele BSO-groep (kinderen/pedagogisch medewerkers/stagiaires) van die dag MOET 

verplicht 5 dagen in quarantaine.  

- Na 5 dagen kun je je laten testen, bij een negatieve test, mag het kind/de pedagogisch 

medewerker/stagiaire uit quarantaine en is iedereen weer welkom op de BSO. 

- Laat je je niet testen, dan MOET je 10 dagen in quarantaine.  

- Als een kind in quarantaine moet vanwege een positieve besmetting op de groep op school, 

mag het kind helaas ook niet naar de BSO. De BSO blijft die dag wel open voor de overige 

kinderen van andere scholen en groepen die niet in quarantaine hoeven.  

 

Mocht uw kind positief besmet zijn met het coronavirus, aan u de vraag of u de kinderopvanglocatie 

en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO locatie en school 

kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels. 

 
Extra opvang 
Doordat we de heropening zo soepel en veilig mogelijk willen laten verlopen voor de kinderen is het 

voorlopig (in ieder geval tot en met de meivakantie) NIET mogelijk om extra opvang aan te vragen of 

af te nemen.  

Sommige kinderen zijn al sinds december niet op de opvang geweest en moeten ook even weer 

wennen aan elkaar en de pedagogisch medewerker. 

Daarnaast houden we de stamgroepen zo veel mogelijk intact, om ‘kruisbesmetting’ te voorkomen. 

Na de meivakantie bekijken we de situatie weer opnieuw.  

 

Tegemoetkoming eigen bijdrage 

Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 

december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij 

hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 

8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april. 

 

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten 

de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met 

kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin 



juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt 

ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. 

De laatste informatie kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid. 

 

Afmelden 
Wij gaan ervan uit dat uw kind vanaf 19 april as. ook weer op de vaste contractdagen naar de BSO 

komt. Is dat nog even niet het geval, dan vragen we u om dit zo spoedig mogelijk door te geven via 

de Bieënkorf-app. 

 

 

Op onze website kunt u ook altijd alle informatie m.b.t. Corona terugvinden 

https://bieenkorf.nl/corona. 

 

Wij willen alle ouders bedanken voor uw geduld en het in ons gestelde vertrouwen en…..  

 

 

TOT VOLGENDE WEEK! 

 

Namens alle collega’s van Kindercentrum de Bieënkorf 

 

Marlies Bulder 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://bieenkorf.nl/corona

