Datum: 28 april 2020
Betreft: BSO vanaf 11 mei 2020

Beste ouder(s),verzorger(s),
Vanaf 11 mei mogen de kinderen weer naar school en zal ook de BSO weer haar deuren
openen. Van de school van uw kind heeft u inmiddels een brief gekregen met daarin de
wijze waarop de schooltijden vanaf die datum voor uw kind(eren) is ingericht.
U heeft bij ons een BSO contract, dat wil zeggen dat uw kind(eren) op de dagen dat ze naar
school gaan en u op die dagen een contract heeft, gebruik mogen maken van de BSO.
De school van uw kind(eren) heeft ervoor gekozen te werken met dagelijks onderwijs en
daarmee in shifts. Dat kan betekenen dat er voor uw kind in de tegenoverliggende shift BSO
nodig zou kunnen zijn. Bijv. hij/zij gaat ‘s ochtends naar school en aansluitend ‘s middags
heeft u opvang nodig.
De BSO zal worden gecombineerd met de huidige noodopvang. Medewerkers van stichting
Muzerij en stichting Nuwelijn gaan weer aan het werk op hun eigen groep, waardoor er
minder medewerkers beschikbaar zijn voor het organiseren van BSO/Noodopvang. Om
deze combinatie te kunnen bemensen zullen we naast onze medewerkers tevens
vrijwilligers en sportcoaches in gaan zetten.
Wij onderschrijven dat het van groot belang is om alle ouders te helpen met de opvang van
hun kind(eren). Echter doen we een dringend beroep op ouders om enkel opvang aan te
vragen wanneer dit ook daadwerkelijk noodzakelijk is. De rijksoverheid blijft de eigen
bijdrage voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de
maximum uurprijs ook na 11 mei aan ouders vergoeden. De vergoeding gaat door zolang de
gedeeltelijke openstelling voortduurt. De meeruren die eventueel afgenomen worden, i.v.m.
verkorting van schooltijden, zullen ten laste komen voor stichting Nuwelijn en stichting
Muzerij.
Om dit alles goed te kunnen organiseren is het voor ons belangrijk om tijdig te weten welke
kinderen er gebruik gaan maken van de BSO. Wij willen u daarom vragen, via het Formulier
aanvraag BSO vanaf 11 mei aan te geven of u gebruik wilt maken van uw BSO contracturen en of er aansluitende uren nodig zijn voor die dag. Wij willen dit uiterlijk voor 1 mei a.s.
van u weten zodat wij onze roosters kunnen opmaken.

Wij verzoeken u om de kinderen een lunchpakket en gymkleding mee te geven. Voor
drinken en fruit wordt gezorgd. Tijdens de BSO wordt geen les ondersteuning geboden, er is
wel de mogelijkheid om huiswerk te maken. Op moment dat wij de plaatsing bevestigen

zullen we eventuele overige praktische zaken, zoals de ingang en wijze van brengen en
halen, communiceren.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor uw
medewerking.

Met vriendelijke groet,
mede namens de directies van de scholen Nuwelijn.

Chantal Gulickx
Directeur stichting Muzerij

