Update voor ouders
Onderwerp: maatregelen worden verlengd tot 21 april
Beste ouders/verzorgers,
In de persconferentie van 23 maart jl. is bekend gemaakt dat de meeste maatregelen blijven gelden
tot 21 april. De BSO blijft voorlopig dicht en is alleen geopend voor noodopvang aan ouders in
cruciale beroepen en aan kwetsbare kinderen binnen de reguliere tijden van de BSO.

Maatwerk
Deze uitkomst zorgt voor teleurstelling bij ouders en kinderopvangorganisaties. De
Branchevereniging Kinderopvang dringt bij het Ministerie aan op maatwerk om de BSO toch op een
verantwoorde manier open te laten gaan. Welschap Kinderopvang is aangesloten bij de
branchevereniging en volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Compensatie
De verlenging van de sluiting van de BSO heeft ook gevolgen voor het moment waarop u de
compensatie van de eigen bijdrage vanuit de overheid gaat ontvangen. Waar de Sociale
Verzekeringsbank eerder sprak over april, geven ze nu aan dat de betaaldatum opschuift zolang de
BSO gesloten blijft. Dit geldt zowel voor de kinderopvang (Kinderdagverblijf en Peuteropvang) als
voor de BSO.

Voorlichtingsfilm over testen van jonge kinderen
We worden er steeds vaker mee geconfronteerd; de coronatest bij kinderen. Sommige kinderen zien
er erg tegen op, anderen vinden het minder spannend. Via onderstaande link kunt u een filmpje
kijken hoe de test in zijn werk gaat, die kan voor kinderen ook fijn zijn om vooraf te kijken.
https://www.kinderopvangtotaal.nl/video/voorlichtingsfilm-over-het-testen-van-jonge-kinderen/
Ook kan het handig zijn om alvast een Digid aan te vragen voor uw kind(eren). Het aanvragen duurt
een aantal dagen, maar als je die eenmaal hebt is het makkelijk om via Digid een test aan te vragen.
Je hebt over het algemeen een snellere uitslag dan wanneer je gebeld of gemaild moet worden over
de uitslag. Toch weer handig als je snel weer op je werk wordt verwacht… Het aanvragen van een
Digid kan via www.digid.nl .
Overigens: het wel of niet laten afnemen van een coronatest is een persoonlijke keuze van u als
ouder, waar wij ons niet in mengen. Bovenstaande uitleg is puur ter informatie bedoeld! Het staat
iedereen vrij om geen test af te nemen en uw kind thuis te houden tot het klachtenvrij is conform de
regels van de GGD.
Met vriendelijke groet,
Anke van der Bor
Directeur Kinderopvang

