
Beste ouders/ verzorgers, 
 

In een eerder bericht informeerde ik u over het opengaan van de kinderopvang en BSO 
vanaf 11 mei.  
Vanaf dat moment zijn wij druk bezig geweest om achter de schermen alles in gereedheid te 
brengen, om straks veilige opvang te kunnen bieden.  
 
Kinderdagverblijf en peuteropvang vanaf 11 mei 
Wij bieden opvang aan alle kinderen van 0-4 jaar op de contract dagen. Graag verzoeken 
wij u af te melden via de Konnect app als uw kind niet komt.  
 
Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, blijven wij ook noodopvang bieden op 
andere dan de contractdagen.  
 
Wordt/is uw kind in deze periode 4 jaar geworden 
Zolang de maatregelen vanuit de rijksoverheid gelden bieden wij de optie tot verlengde 
opvang op onze KDV-groepen wanneer uw kind niet naar school kan/mag. 
Graag ontvangen wij via de Konnect app bericht als u hier gebruik van wilt maken.  
 
BSO-opvang en aanmelden 
De BSO`s van Het Tuinhuis zijn verbonden aan 12 scholen. Iedere school heeft een eigen 
aanpak gemaakt in het 50% lestijd. Om goed inzicht te krijgen hoeveel kinderen op welke 
dagen er komen op de BSO gaan wij u bellen. U wordt binnenkort gebeld door de 
pedagogisch medewerkers van de BSO. Ik vraag u niet te gaan mailen naar de groepen of 
mij met aanvragen, deze worden niet opgepakt.  
 
De BSO wordt als volgt geregeld: 

• Heeft u een contract van ten minste twee dagen? De opvang zal dan maximaal 2 
dagen zijn, op de dagen waarop uw kind fysiek les krijgt op school. Deze dagen 
kunnen afwijken van de reguliere dagen.  

• Heeft u een contract van één dag dan geldt de opvang voor maximaal één dag.  

• Wanneer de school een continue rooster hanteert dan sluit de tijd van de BSO hierop 
aan. 

• Als de school halve dagenroosters hanteert, dan zorgt de school voor opvang tot de 
reguliere BSO- tijd. 

• Voor ouders werkzaam in een cruciaal beroep blijft de noodopvang gelden, dit 
betekent dat wij ook op de niet fysieke schooldagen na onderwijstijd opvang bieden.  

Nadat u gebeld bent en met elkaar geïnventariseerd is welke opvang nodig is zal dit door de 
medewerkers in de app geregistreerd worden. Graag nu geen aanvragen doen via de app. 
Na 11 mei kunt u afwezigheid weer aangeven.  
 
Gezondheid 
Voor alle kinderen van Het Tuinhuis geldt de voorwaarden die het RIVM stelt. Kinderen 
mogen niet komen met ziekteverschijnselen zoals; neusverkoudheid, lichte hoest, niezen, 
zere keel en verhoging tot 38 graden Celsius. 
 
Ruildagen 
Zolang de compensatie vanuit de overheid duurt is het niet mogelijk om gebruik te maken 
van de ruildagen. Zodra meer duidelijkheid is over de einddatum van de compensatie 
informeren wij u hierover.  
 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. We kijken uit na 11 mei! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martine Smit 
Leidinggevende Het Tuinhuis 


