
 
 
 
Het Tuinhuis 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De Rijksoverheid heeft dinsdag aangekondigd dat de scholen en kinderopvang vanaf 
maandag 11 mei weer opengaan. Wij zijn heel blij om de kinderen weer te mogen 
ontvangen.  
 
Situatie tot 11 mei 
Het Tuinhuis blijft zoals de afgelopen weken de noodopvang aanbieden voor kinderen van 
ouders die in cruciale beroepen werken en voor kwetsbare kinderen. Ook na 11 mei blijven 
wij op alle dagen noodopvang verzorgen.  
 
Voorbereiding voor, na 11 mei 
Nu de definitieve maatregelen kenbaar zijn, kunnen wij ons plan aanscherpen en per locatie 
gaan bekijken hoe alles in te regelen. Met name logistiek gezien bekijken we wat het beste 
maar vooral veilig is wanneer de kinderopvang open gaat. U ontvangt hier over nog bericht. 
Daarnaast hebben we intensief contact met scholen en gemeentes voor de juiste 
afstemming. 
 
Na 11 mei kinderopvang en peuteropvang volledig geopend 
Dit betekend dat de kinderen van 0-4 jaar weer op de voor hen gebruikelijke dagen naar de 
opvang kunnen komen. 
Let op: Kinderen kunnen alleen naar de opvang komen wanneer zij geen klachten hebben. 
Meld u de kinderen af wanneer u geen gebruikt wil/kan maken via de app.  
 
BSO gedeeltelijk open 
Onze BSO`s gaan na 11 mei gedeeltelijk week open. Hierbij wordt het ritme van de scholen 
gevolgd. Dit betekend dat de kinderen tussen 4-12 jaar naar de BSO mogen, maar alleen op 
de dagen dat zij ook naar school gaan en bij Het Tuinhuis op contract. Er is nauw contact 
met alle directeuren van de basisscholen. Komende weken zullen wij met elkaar bepalen hoe 
dit het beste te regelen. Verdere informatie volgt nog. 
Let op: Kinderen kunnen alleen naar de opvang komen wanneer zij geen klachten hebben. 
 
Het is en hectische tijd met veel veranderingen. Mocht u vragen hebben dan staan wij u 
graag te woord.  
We kijken er naar uit de kinderen binnenkort te verwelkomen. 
Want het gemis is groot! 
 
Fijn weekend 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martine Smit 
Leidinggevende  
 
Het Tuinhuis  
E-mail : martinesmit@het-tuinhuis.nl 
 
Mob:06-38420206 
Werkdagen: ma/di/do/vrij ochtend 
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