
 
Beste ouder(s),verzorger(s), 

 

Zoals u wellicht al heeft vernomen is ook de buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer 

volledig geopend. Dit betekent dat de kinderen van de BSO vanaf a.s. maandag weer 

op hun reguliere contractdagen gebruik kunnen maken van de BSO.  

 

In deze extra nieuwsbrief informeren wij u over de maatregelen die wij vanaf 8 juni 

nog (moeten) hanteren. 

 

Richtlijnen RIVM 

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met 

verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of (licht) 

hoesten en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of benauwdheid en/of 

verhoging of koorts boven de 38 graden thuisblijven en getest worden. U kunt de 

richtlijnen vinden op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  

 

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds 

bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar de opvang 

komen. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe 

klachten naast het bekende klachtenpatroon blijft het kind thuis tot deze nieuwe 

klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.  

Omdat onze pedagogisch medewerkers uw kind het beste kennen, zullen de 

pedagogisch medewerkers beoordelen of uw kind moet worden opgehaald.  

Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij handelen immers vanuit het oogpunt van 

veiligheid voor kinderen, medewerkers en ouders en zijn verplicht om de richtlijnen 

van het RIVM te volgen.  

 

Regels bij het brengen en halen 

De huidige regels omtrent het brengen en ophalen, blijven ook ná 8 juni van kracht 

voor alle groepen. Dit houdt onder andere in dat uw kind in de deuropening mag 

worden overgedragen aan de pedagogisch medewerker en dat de overdracht zo kort 

mogelijk gebeurt.  

 

Compensatie eigen bijdrage 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de compensatie van de overheid tot 8 juni a.s. 

doorloopt. Dit geldt voor zowel de dagopvang, peuteropvang als de BSO.  

Veelgestelde vragen hiervover kunt u vinden op onze website: 

https://www.degrabbelton.nl/de-grabbelton/de-grabbelton/corona 

 

Noodopvang 

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog in de avond, nacht en weekenden 

beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken.  

Ouders die gebruik hebben gemaakt van de (extra) noodopvang kunnen vanaf 8 juni 

extra opvang aanvragen. Deze zal worden gefactureerd.  

Doordat de dagopvang en BSO weer volledig opengaan, kan het zijn dat wij de extra 

opvang niet meer kunnen aanbieden op de door uw (gewenste) dagen.  

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.degrabbelton.nl/de-grabbelton/de-grabbelton/corona


 
Ruilen/extra dagen 

In de periode van 16 maart tot en met 7 juni worden er geen ruildagen aan u 

toegekend. Dit betekent dat de niet afgenomen dagen/dagdelen niet geruild kunnen 

worden. Ter compensatie heeft u hiervoor immers een tegemoetkoming van de 

overheid ontvangen. De afmeldingen en aanvragen van ruil- en extra dagen verlopen 

vanaf 8 juni weer volledig via de app en/of het ouderportaal. 

 

VSO&BSO 

De VSO en de BSO zal per 8 juni weer volgens de contractdagen en op de vertrouwde 

locaties en groepen plaatsvinden.  

 

Hockey- en zwemlesservice 

Tot aan de zomervakantie kunnen de kinderen nog geen gebruik maken van de 

hockey- en zwemlesservice. Reden hiervoor is dat we, voor de veiligheid van onze 

medewerkers en de kinderen, het aantal vervoersbewegingen zoveel mogelijk moeten 

beperken. Het RIVM benadrukt dat er zo min mogelijk contactmomenten mogen zijn 

en dat er tussen de pedagogisch medewerker en kinderen vanaf 4 jaar zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand bewaard moet worden.  

Voor de zwemles heeft LACO aanvullende richtlijnen opgesteld die voor ons, met een 

groep van zes kinderen, onuitvoerbaar zijn en waarvoor de Grabbelton geen enkele 

verantwoordelijkheid wil en kan nemen.  

 

Extra opvang tijdens de coronaperiode 

Ouders die van 16 maart tot 8 juni gebruik hebben gemaakt van extra (nood)opvang, 

hoeven deze uren niet op te geven aan de Belastingdienst. Deze uren neemt de 

Grabbelton volledig voor haar rekening.    

 

Tot slot 

Wij realiseren ons dat de vertrouwde opvang er vanaf 8 juni a.s. toch anders uit gaat 

zien. Het is voor ons allemaal aanpassen aan de diverse regels en maatregelen. Maar 

gezondheid en veiligheid staan voorop. We hebben hierin de verantwoordelijkheid 

naar elkaar. 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u nog vragen 

hebben dan horen wij dat graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Henriette en René Schrander 

Directie 

 

 

 

 


