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Nieuwsbrief 3-2021 locatie Elden

Coronamaatregelen:
De BSO blijft voorlopig gesloten, uiteraard met uitzondering van de noodopvang. Hoewel niet
onverwacht toch een teleurstelling voor ouders en de pedagogisch medewerkers van de BSO.
Het kabinet volgt bij het besluit om de BSO gesloten te houden de argumentatie van het OMT.
Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen en in
verschillende klassen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten
en mogelijk extra besmettingen.
Op basis van deze redenering heeft het kabinet dus besloten vooralsnog de BSO nog niet te openen
voor alle kinderen. Daarbij is helaas geen mogelijkheid voor maatwerk: het is een generieke
maatregel die voor de hele BSO geldt. Ongeacht of er op een BSO kinderen van één school of
meerdere scholen worden opgevangen. En ongeacht of het een buiten-BSO is of een BSO die in een
schoolgebouw is gevestigd.

Als er een kind of leidster positief getest wordt moet de hele groep in quarantaine, leidsters en
kinderen. Na 5 dagen kunt u uw kind testen, als het negatief is mag het weer naar de BSO. Als u
testen te ingrijpend vind voor uw kind dan moet het 10 dagen in quarantaine blijven.
Ook moeten wij voor het bron en contact onderzoek gegevens van de kinderen/ouders doorgeven
aan de GGD bij een positieve besmetting. U dient hiervoor wel toestemming te verlenen. Dit kan via
het formulier in de bijlage, of het formulier tekenen op de BSO.

Compensatie kosten BSO
De compensatieregeling voor ouders die nu geen gebruik van hun BSO kunnen maken blijft
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doorlopen. Let op: het is belangrijk dat ouders zorgen dat de opvanggegevens die bij de
Belastingdienst bekend zijn kloppen. Op basis van deze gegevens wordt namelijk de compensatie
berekend.

Locatie Jozefschool:
Ons gebouwtje naast de Jozefschool zou na de voorjaarsvakantie verdwijnen, maar dit is nog steeds
niet gebeurt. Het is onduidelijk wanneer het nu wel gaat gebeuren. Daarom blijven de onderstaande
afspraken gewoon zo als ze zijn omdat het niet duidelijk is wanneer de verbouwing v/d Jozefschool
wel start. Inmiddels hadden wij het internet en de telefoonlijn opgezegd. De Jozefschoollocatie is nu
bereikbaar op het volgende mobiele nummer: 06-34363655

VSO, woensdagmiddag en vrijdagmiddag:
I.v.m. de verbouwing van de Jozefschool zal voortaan de VSO op alle dagen en de NSO op woensdag
en vrijdagmiddag op de Troubadour plaats vinden.

VSO 7.00 uur afmelden:
Als uw kind niet komt op de VSO om 700 uur dan willen wij dit graag weten de dag ervoor om te
voorkomen dat de leidsters voor niets om 700 uur aanwezig zijn. U kunt dit altijd telefonisch of per
WhatsApp doorgeven op telnummer 0621865757. Mocht uw kind ’s nachts ziek worden dan is dit
uiteraard overmacht.


