
 
 
 
 
 
 
Datum: 4 februari 2021  
Betreft: Verlenging noodopvang BSO    
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals u wellicht heeft vernomen blijft de BSO voorlopig gesloten. Wel blijft de BSO noodopvang 
aanbieden.  

Noodopvang 

De noodopvang, die op dit moment wordt geboden door de BSO, blijft beschikbaar zolang de BSO 
gesloten is. Kinderen die recht hebben op noodopvang zijn: 

• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;  
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk 

nodig is. 

Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.   

Buitenschoolse opvang gesloten 

De BSO blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op 
verschillende scholen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten 
en mogelijk extra besmettingen.  

Onderwijstijden scholen wijzigen  

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Hierbij houden zij 
rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om 
voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. 

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor 
kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in 
het contract is afgesproken. 

 
Aanmelden noodopvang 
 
Heeft u recht op noodopvang? Dan kunt u uw kind aanmelden via 
administratie@kinderopvangkwebbel.nl. De aanmelding zal worden doorgezet naar de 
desbetreffende opvanglocatie. Indien u een flexibel contract heeft kunt u uw rooster wekelijks voor 
donderdag 12:00 uur doorgeven via administratie@kinderopvangkwebbel.nl.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang
mailto:administratie@kinderopvangkwebbel.nl
mailto:administratie@kinderopvangkwebbel.nl


Gegevens aanmelding noodopvang: 
Voornaam + achternaam kind: 
Geboortedatum: 
Locatie + groep: 
Opvangdagen/tijden (contracturen):  
Beroep ouder (de ouder die werkzaam is in een cruciaal beroep): 
 
  
Houdt u er alstublieft rekening mee dat indien u een contract heeft voor de buitenschoolse opvang, 
wij deze opvangtijden/contracturen aanhouden. Het kan echter zijn dat uw basisschool genoodzaakt 
is om tijdelijk af te wijken van de reguliere schooltijden. Bijvoorbeeld doordat ze nu (tijdelijk) met 
een continurooster zullen werken. Er is inmiddels door twee scholen contact met ons opgenomen 
om te vragen of wij noodopvang voor de BSO aan kunnen sluiten op de (tijdelijke) schooltijden van 
de desbetreffende basisschool. Dit verzoek is door o.b.s. de Vlonder, o.b.s. de Lisdodde en o.b.s. ’t 
Eenspan bij ons neergelegd. Bij deze scholen hebben we hier akkoord op kunnen geven, aangezien 
de TSO (12:00-13:15 uur) komt te vervallen en ouders hierdoor niet tot nauwelijks boven hun 
contracturen uit zullen komen. Voor uw beeldvorming: de hierboven genoemde basisscholen 
hanteren normaal een ‘ouderwets’ schoolrooster. Tussen 12:00 en 13:15 uur zijn de kinderen vrij en 
blijven ze over op school of bij bijvoorbeeld onze TSO. Nou deze scholen tijdelijk een continurooster 
hanteren zijn ze een uur eerder vrij, maar vervalt de TSO voor ons. Deze uren compenseren daardoor 
dus.  
 
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
leidinggevende van uw locatie.   
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tineke, Danny en Sharon 
Directie Kinderopvang & BSO Kwebbel 
 
 
  


