Update opvang Simba/Kabouters vanaf 11 mei
Vanaf 11 mei is de dagopvang en peuteropvang weer volledig open! De BSO is open op de
dagen dat uw kind fysiek naar school gaat.
Uw kind kan naar de opvang als het geen klachten heeft. Kinderen met de volgende
luchtwegklachten blijven thuis:







Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen
Keelpijn
Lichte hoest
Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden Celsius)




Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief,
moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra
dagen thuisblijven
Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s)





1,5 meter afstand
Binnen de kinderopvang zijn de afstandsregels als volgt:
1,5 meter afstand bewaren niet nodig
 tussen kinderen onderling;
 tussen medewerkers en kinderen van 0-4 jaar.
1,5 meter afstand bewaren wel nodig
 tussen medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar;
 tussen medewerkers onderling;
 tussen medewerkers en ouders.
Brengen en ophalen
Voor u en uw kind zullen met name de breng- en haalmomenten anders gaan dan u gewend
was: kort en mogelijk via een andere ingang. Eventuele bijzonderheden die normaal
gesproken op de groep worden besproken, worden nu zoveel mogelijk telefonisch of via het
ouderportaal doorgegeven.
Noodopvang
Naast onze reguliere opvang loopt ook de noodopvang door. Deze opvang is alleen bestemd
voor ouders die een cruciaal beroep hebben en geen andere opvang kunnen regelen. Voor
meer informatie over noodopvang kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen alleen
noodopvang bieden als er ruimte is in de groep.
Compensatieregeling
De vergoeding middels de compensatieregeling gaat door zolang de gedeeltelijke
openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen
bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de
maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Blijft u de factuur van de

kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de
kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

