Westland, 4 januari 2022
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) van BSO kinderen,
Vanaf maandag 10 januari 2022 is de buitenschoolse opvang (BSO), net als scholen in het primair
en voortgezet onderwijs, weer open. Uw kind is dan weer van harte welkom!
Maatregelen kinderopvangorganisatie
Wel blijft er in de BSO en de kinderdagopvang sprake van aanvullende maatregelen om
verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit betreft locatie specifieke afspraken als onder
andere de looproutes, afspraken over het halen en brengen van kinderen, het dragen van een
mondkapje door ouders die hun kind komen brengen en extra aandacht voor hygiëne.
Protocol
Deze week zal er een nieuw protocol gepubliceerd worden, inclusief eventuele wijzigingen die
voortkomen uit het OMT-advies van 3 januari. Mochten hier aanvullende maatregelen in staan op
de reeds bekende maatregelen, dan ontvangt u hierover later in de week nog bericht.
Tegemoetkoming van de eigen bijdrage door de overheid
Alle ouders die gebruikmaken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn
blijven betalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een
tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die
noodgedwongen gebruik moesten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar
met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.
Van Okidoki ontvangen ouders het deel terug dat boven het maximum uurtarief ligt (waarvan bij
sommige productsoorten sprake is). Deze compensatie wordt alleen betaald over de contracturen
waar de ouder géén gebruik van heeft gemaakt.
U kunt uw vragen stellen bij voorkeur via de info@okidoki-kdv.nl mail en telefonisch tussen 8.30 16.30 uur op het hoofdkantoor 0174-441510. Tevens kunt u via de locatie contact opnemen met
de leidinggevende van de locatie.
Wij wensen u en uw gezin alle goeds, en zijn blij de kinderen weer te kunnen ontvangen!
Met vriendelijke groet,
Margreet van der Poll en Lisa ‘s-Gravendijk
Directie Kinderopvang Okidoki
info@okidoki-kdv.nl

