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Nieuwsbrief 5-20 locatie Rijkerswoerd 
 

Coronavirus: 
U krijgt in de bijlage de maatregelen voor de BSO over de 1,5 meter afstand tussen leidsters 
en ouders, leidsters en kinderen en de hygiëne/gezondheidsmaatregelen. Deze zijn 
opgesteld vanuit het protocol kinderopvang van het RIVM. Wij willen zo weinig mogelijk 
ouders binnen in de BSO hebben, net als de scholen. Ook de afstand tussen kinderen en de 
leidsters dient 1,5 meter te zijn, maar dit is in de praktijk niet altijd mogelijk. Wel zou het fijn 
zijn als u uw kinderen hiervan op de hoogte stelt.  
Uw kinderen gaan na de meivakantie 2 dagen per week naar school, als dat niet uw 
werkdagen zijn kunt u ruilen voor de BSO of als u een vitaal beroep heeft gebruik maken van 
de noodopvang op de scholen zelf. Op woensdag zijn wij in ieder geval de hele dag open 
voor noodopvang.  
 
Vergoeding eigen bijdrage: 
Het is nu duidelijk dat de belastingdienst de eigen bijdrage gaat terug betalen. Wanneer is 
nog niet duidelijk, het hangt ook af wanneer de scholen weer helemaal open gaan.  
 
Pedagogische weetjes en tips van onze pedagogische coach Anke: 
In de bijlage ook een stukje van onze pedagogische coach met tips over hoe je deze tijd goed 
kunt door komen. 
 
Bereikbaarheid: 
We zijn door internet storingen momenteel niet altijd telefonisch bereikbaar, heel vervelend. 
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Ik heb hierover contact gehad met Ziggo, deze week komt er een monteur voor langs. U kunt 
als u geen contact krijgt mij altijd bellen: 0621865757 
 
Personeel: 
Laura is uitgevallen i.v.m. zwangerschaps gerelateerde klachten, ze zal af en toe nog wel 
aanwezig zijn op therapeutische basis. Wim gaat haar vervangen.  
Cindy gaat na de meivakantie weer beginnen op therapeutische basis op de Flamingo groep.  


