
 

 
 
 
 
 
 

 
BSO nieuwsbrief coronamaatregelen vanaf 3 januari 2022 
 

 
Wijhe, 20 december 2021 
 
 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Afgelopen zaterdag 18 december is door het kabinet besloten om de eerder aangekondigde sluiting van 
de BSO te verruimen naar de periode 20 december 2021 t/m 9 januari 2022. 
 
Voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare 
positie blijft de BSO wel open van 20 t/m 24 december 2021 en van 3 t/m 7 januari 2022. 
Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Vang dan zoveel mogelijk zelf de kinderen 
op. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u de kinderen toch naar de noodopvang 
brengen. 
Kindercentrum de Bieënkorf is gesloten van maandag 27 t/m vrijdag 31 december. 
 
Denkt u gebruik te moeten maken van de noodopvang vanaf 3 januari 2022 geeft u dat dan voor 
woensdag 22 december 17.00 uur bij ons aan via planning@bieenkorf.nl. 
De noodopvang voor de VSO en NSO geldt enkel voor het aantal uren en dagen dat in het contract is 
afgesproken. Dit houdt in dat extra aangevraagde opvang komt te vervallen. 
Geeft u in de mail het volgende aan: 

- voor welke kinderen u opvang nodig heeft 
- welke dagen u opvang nodig heeft (geef ook aan of dit VSO en/of NSO betreft) 
- beroepen van ouders/verzorgers 

 
We beseffen ons dat het sluiten van de scholen en BSO opnieuw een beroep doet op uw flexibiliteit en 
uithoudingsvermogen. Toch willen we u vragen om alleen in geval van nood gebruik te maken van de 
noodopvang. 
 
Compensatieregeling BSO 
Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de kinderopvang door 
te betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de opvang, hoeft er niet worden 
ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan 
noodopvang worden geboden aan ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.  
 
Alle ouders die gebruikmaken van kinderopvang en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven 
betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de 
maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de 
noodopvang.  
 
De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. 
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Meer informatie over de compensatieregeling vindt u op deze website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-
kosten-kinderopvang-ouders 
 
 
We hopen uw zoon of dochter op 10 januari weer in goede gezondheid op school te zien. 
Mochten er voor die tijd aanvullende maatregelen komen, dan zullen we u daar per e-mail over 
informeren. 
 
We hopen op uw begrip en wensen u alvast fijne feestdagen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Kindercentrum de Bieënkorf 
Marlies Bulder 
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