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Beste ouder(s)/verzorger(s),

U heeft ongetwijfeld het nieuws gehoord; basisscholen en buitenschoolse opvang gaan dicht vanaf
maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 24 december 2021, om de overdracht van het
coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Eigen&Wijzer biedt deze
week noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare
positie.

Noodopvang
Indien u in aanmerking komt voor noodopvang, wordt uw kind onder schooltijd opgevangen door de
basisschool. Deze noodopvang vraagt u aan bij de basisschool. Voor en na de reguliere schooltijd wordt
de noodopvang geboden door de VSO en BSO. Deze noodopvang vraagt u aan via de Eigen&Wijzer
OuderApp (zie verderop in deze brief).

Indien de VSO/BSO locatie van uw kind geen noodopvang biedt, dan wordt uw kind opgevangen bij een
andere Eigen&Wijzer BSO locatie. In dat geval wordt u via de Eigen&Wijzer OuderApp geïnformeerd
waar uw kind wordt opgevangen.

De noodopvang wordt geboden tijdens reguliere openingstijden van de VSO en de BSO. Let op: op 24
december sluit de BSO om 17.00u.

Biedt de basisschool van uw kind nog onderwijs aan op maandag 20 december 2021, dan heeft uw kind
die dag ook reguliere VSO en BSO. Volg ook in dit geval de stappen voor het aanmelden voor
noodopvang.

Voorwaarden voor de noodopvang
● Uw kind heeft geen verschijnselen die passen bij het coronavirus, zoals; neusverkoudheid,

hoestklachten, keelpijn of koorts. Bij twijfel blijft uw kind thuis. Uw kind is weer welkom bij de
noodopvang na een negatieve (zelf)test. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
beslisboom neusverkoudheid:
https://www.eigen-en-wijzer.nl/corona-update-beslisboom-neusverkouden/
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● U heeft een cruciaal beroep (deze lijst is door de Rijksoverheid vastgesteld). Heeft slechts 1
ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep, dan verzoekt de Rijksoverheid u om uw
kind zelf op te vangen.

Aanmelden noodopvang
Alle kinderen worden door ons in de Eigen&Wijzer OuderApp op afwezig gezet van 21 tot en met 24
december. Wanneer u gebruik moet maken van noodopvang dan handelt u als volgt:

Meldt uw kind(eren) uiterlijk donderdag 16 december 2021 aan voor noodopvang in de Eigen&Wijzer
OuderApp. U vraagt Extra opvang aan met facturatie. De pedagogisch medewerker bij de VSO/BSO
accepteert uw aanvraag en wijzigt deze direct naar gratis.

BSO’s na kerstdagen weer open
Onze BSO’s gaan na de kerstdagen weer open. De oproep vanuit de Rijksoverheid, om uw kind alleen te
brengen als u geen andere opvangmogelijkheid heeft, blijft van kracht.

Vragen
Heeft u vragen of zorgen, neemt u dan contact met ons op via de Eigen&Wijzer OuderApp. Tevens is
onze KlantWijzer op werkdagen bereikbaar via planning@eigenenwijzer.nl of telefonisch via
035-5826035. Neemt u contact met ons op via de mail, vermeldt u dan altijd de volledige naam en
opvanglocatie van uw kind. Zo kunnen wij u snel helpen.

Voor de laatste stand van zaken rondom corona kunt u terecht op onze website:
www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus

Wij wensen u ondanks deze bijzondere start alvast een hele fijne kerstvakantie!

Mirjam Companjen en Janine Gerritsen
Directie Eigen&Wijzer
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