
 

NIEUWSBRIEF APRIL’21 
 
Beste ouders/verzorgers,   
  
Na het openen van de scholen en de dagopvang is nu ook de tussenschoolse- en buitenschoolse 
opvang weer volledig open. Voor de kinderen en pedagogisch medewerksters zal het best even wennen zijn 
maar wij hebben er weer zin in. 
 
Sommige scholen hanteren weer de reguliere schooltijden. Andere scholen hebben een continurooster. Hoe 
lang dit nog voortduurt en of dit in het schooljaar 2021/2022 ook zal zijn weten we nog niet.  
 
 
CORONA 
De tijd van de 1,5 meter samenleving is nog niet voorbij. Wij volgen nog steeds de RIVM richtlijnen (zie ook 
het vernieuwde Protocol Covid 19) Iedere vernieuwde versie wordt via de mail naar u verstuurd. Zo ook de 
nieuwe beslisboom. Nieuw n.a.v. de BSO heropening is het ‘locatie specifiek plan heropening’. Voor Camelot 
zijn dat 2 plannen. Een voor de BSO in Veen en een voor de BSO in Genderen.  
 
 
10-MINUTEN GESPREKKEN 
De ouders van kinderen in de dagopvang hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een 10-minuten 
gesprek. Deze zullen op een andere manier plaatsvinden als dat u gewend bent nl een telefonisch gesprek. 
 
 
COMPENSATIE DAGOPVANG 
Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december’20 t/m 7 februari ’21 
gesloten. De buitenschoolse opvang (BSO) is t/m 18 april 2021 gesloten. De overheid heeft ouders gevraagd 
tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken. 
Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de 
‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’(TTKO). Meer informatie vind u op de website van het 
SVB. https://www.svb.nl/nl/kinderopvang  
 
 
COMPENSATIE UURPRIJS BSO 
Er komt een aparte nieuwsbrief voor alle ouders die BSO afnemen over de correctie van de uurprijs. Voor de 
dagopvang hebben we deze correctie met de facturatie in maart al gecorrigeerd.  
 
 
TSO  
Ook de tussenschoolse opvang is weer open voor kinderen van het Fundament. Gezellig om de kinderen 
weer te zien. De regels zijn wat aangepast aan de maatregelen maar deze worden deze week met de 
kinderen besproken.  Door het sluiten van de TSO zijn ook de TSO kaarten niet meer meegenomen in de 
facturatieronde van januari t/m april. Het kan dus zijn dat er in mei een TSO kaart op de factuur staat die nog 
van vorig jaar was. 
  
 
 
 
 
 
 
Bestuur en team Kindercentrum Camelot 
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