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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
 
Wij informeerden jullie op 22 april dat we op 11 mei 2020 weer open mogen voor 
kinderdagopvang en dat we BSO kinderen mogen opvangen op dagen dat ze naar 
school gaan. In deze brief willen we u verder informeren. 
 
Allereerst: De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang & 
buitenschoolse opvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders 
zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.  
 
Op 11 mei gaat de kinderdagopvang weer regulier open. De BSO gaat gedeeltelijk open 
en volgt daarin het ritme van de basisscholen. De BSO is open tijdens de normale BSO 
openingstijden. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met 
de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij in de middag naar school gaan, 
aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de 
BSO. De drie scholen in Kortenhoef zijn afgelopen week bezig geweest met de 
vormgeving van de openstelling. Thuizbij kinderopvang zal deze openstelling volgen.  
 
Het kabinet heeft besloten, naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM, dat leerlingen 
ongeveer de helft van de lestijd weer naar school mogen gaan. Daarbij is men uitgegaan 
van hele dagen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt de dagen van de basisscholen. 
Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere 
dagen niet. Gaan kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO, 
maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school? Dan proberen wij te regelen dat ze 
nu op donderdag en vrijdag naar de BSO kunnen. Kinderen kunnen geen extra dagen 
naar de BSO.  
 
De noodopvang blijft ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van wie één van de 
ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en die niet uitkomen met alleen het gebruik 
van de reguliere opvang. Noodopvang is nooit vanzelfsprekend en kan alleen na 
afstemming met Thuizbij kinderopvang. 
 
De planning van de kinderen geschied conform de reguliere planning, dus uw kind zit op 
de eigen groep en gaat eventueel conform gemaakte afspraken eventueel naar de 
volgende groep. Wij verwachten hier geen problemen.  
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LET OP: Voor alle kinderen geldt: Een kind kan niet naar de (nood)opvang als het één 
van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en 
koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. 
Bij twijfel door Thuizbij kinderopvang of als kinderen gedurende de dag bovenstaande 
verschijnselen krijgen, dan moet het kind direct opgehaald worden.  
 
Wij volgen, naast de standaard gebruikelijke hygiëne maatregelen, de richtlijnen van het 
RIVM qua gezondheids- / veiligheidsrisico’s.  
 

• Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren 
 

• Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen ouder dan 4 jaar, zullen we zoveel 
mogelijk de 1,5m afstand bewaren. 
 

• Tussen pedagogisch medewerkers onderling en met ouders zal altijd 1,5m afstand 
bewaard worden. 
 

• U hebt zelf de verantwoordelijkheid over de gezondheid van uw kind, uzelf, uw 
gezin en de medemens. Dus als er iemand binnen uw huishouden koorts en/of 
benauwdheidsklachten heeft, dan kan uw kind niet naar het kinderdagverblijf / 
BSO komen.  
 

• Als iemand binnen uw huishouden positief is getest op Covid-19, dan informeert 
u ons. Nadat deze persoon 24 uur klachtenvrij is, blijft uw kind nog 14 dagen 
thuis. 
 

• Als een medewerker van Thuizbij kinderopvang koorts of benauwdheidsklachten 
heeft, dan worden wij ook getest & verschijnen niet op het werk tot we minimaal 
24 uur klachtenvrij zijn. 
 

• Bij de ingang staat desinfectie om uw handen mee te desinfecteren.  
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Hoe gaan we de haal-, breng- en contactmomenten voor het kinderdagverblijf:  
 
Brengen: 

• Er komt één ouder / verzorger per kind, bij voorkeur steeds dezelfde ouder! 

• Om niet teveel mensen tegelijk in het pand te hebben, zal de voordeur standaard 
dicht zijn en zullen wij aanwezig zijn om te sturen wie er wel naar binnen mag en 
wie er even moet wachten tot er weer iemand naar buiten gaat. Het kan dus 
helaas zijn dat u even buiten moet wachten.  

• Geheel tegen onze ‘stijl’ in, verzoeken we u dus om de overdracht kort te houden.  

• Gaat uw kind naar een van de peutergroepen, dan vragen wij u om bij het hek van 
de centrale hal uw kind over te dragen. Wij zullen jas / tas naar de kapstok 
brengen. 

• Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal, dan graag jas / tas ophangen. Uw kind 
gaat zelf naar de groep. Ouders komen niet op de groep.   

• Brengt u uw kind naar een van de baby-dreumes groepen, dan vragen wij u om 
samen de jas op te hangen en vervolgens uw kind op de groep te brengen, in de 
maxi-cosi neer te zetten, in de wieg of wipstoel te leggen, of op de grond te 
zetten. Uiteraard als een kind kan lopen, kan het lopend naar ons toe komen, 
maar bewaart u de 1.5m afstand.  

 
Halen: 

• Bij halen geldt hetzelfde als bij brengen. Bij de peuters zorgen wij dat uw kind 
naar u toekomt. Bij de baby-dreumesgroep zorgen wij dat uw kind op een plek is, 
waar u het makkelijk kunt overnemen. Wij zullen uiteraard op afstand een 
overdracht doen, maar deze zal zo kort mogelijk zijn.  

 
Contactmomenten: 

• Wij zullen u volgende week een ‘uitnodiging’ sturen voor het gebruik van de 
OuderApp. Wij denken dat het goed is om deze nu uit te rollen, zodat we via deze 
app, makkelijker kunnen communiceren en het overdracht moment kort kunnen 
houden.  

• Wij zullen de week voor 11 mei proberen met iedereen te bellen om te horen hoe 
het gaat en of er nog bijzonderheden zijn, hoe de afgelopen weken zijn verlopen, 
of uw kind specifieke ontwikkelingen heeft doorgemaakt en of er wijzigingen zijn 
in bijvoorbeeld slaap- en eetgewoontes. 

• Wij zullen ook vragen of we uw kind al kunnen verwachten. 

• Uiteraard kunt u altijd bellen of een e-mail sturen.  
 
.  
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Hoe gaan we de haal-, en contactmomenten voor de buitenschoolse opvang: 
 
Brengen: 

• Wilt u gebruik maken van de voorschoolse opvang, dan laat u ons dat vooraf 
weten. Wij zullen zolang de huidige situatie geldt alleen kinderen van de Antonius 
opvangen op de voorschoolse opvang.  

• Er komt alleen één ouder per kind, bij voorkeur steeds dezelfde ouder / verzorger! 

• Houdt u rekening met eventuele andere volwassenen!. U komt niet de groep op.  
 

Halen: 

• Er komt één ouder / verzorger per kind! 

• U blijft buiten wachten, via het raam kunt u aangeven dat u er bent. Wij zorgen 
dan dat uw kind naar buiten gaat. Mocht uw kind buiten zijn, dan vragen we u om 
uw kind wel af te melden voor u vertrekt!  

 
Contactmomenten: 

• Wij zullen u volgende week een ‘uitnodiging’ sturen voor het gebruik van de 
OuderApp. Wij denken dat het goed is om deze nu uit te rollen, zodat we via deze 
app, makkelijker kunnen communiceren en het overdracht moment kort kunnen 
houden.  

• Is het vanuit u of vanuit ons wenselijk om extra overdracht te doen, dan zullen we 
hiervoor een geschikt moment afstemmen met elkaar. Uiteraard kunt u altijd 
bellen of een e-mail sturen.  

 
Als we bij BSO de Loods open gaan, zullen we de kinderen met de Thuizbij bus 
vervoeren. Leerlingenvervoer is vanaf 11 mei toegestaan.   
 
Om voor ons duidelijk te hebben wanneer we welke kinderen mogen opvang horen we 
graag van u wanneer u (nood)opvang op de BSO wilt gebruiken. Wij weten niet van elk 
kind op welke dagen het naar school gaat en op welke tijdstippen. Het voor ons van 
groot belang dat u alle data doorgeeft & het tijdstip dat uw kind uit is. Voor ons wordt 
het een heel gepuzzel om het goed te organiseren en wij zullen onze best doen om de 
kinderen zo min mogelijk te laten wachten. Wij halen alleen de kinderen op die in de 
middag naar school zijn geweest en eventueel kinderen van de noodopvang. Kinderen 
voor de noodopvang zijn die middag dus ook al op school geweest! 
 
Per kind horen wij graag via kortenhoef@thuizbij.nl : 

• Alle data + eindtijd school. 
 
Met vriendelijke groet, 
Thuizbij kinderopvang – Kortenhoef 
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