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Onderwerp: nieuwe maatregelen Coronavirus vanaf 20 december 2021 

Voor wie: Alle ouders van Avonturijn (m.u.v. gastouderopvang) 

Datum:  15 december 2021  

 

Beste ouders,  

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond informeren wij jullie over de maatregelen 

voor de kinderopvang die ingaan op 20 december 2021. 

1. De buitenschoolse opvang 

De bso is in de week van 20-24 december 2021 gesloten. Onze locaties zijn alleen geopend voor 

noodopvangi. De overheid verzoekt de scholen eveneens om de deuren geopend te houden voor 

noodopvang. Dat betekent dat Avonturijn alleen kinderen opvangt op hun gebruikelijke dag en 

tijdsblok als zij die dag ook naar school zijn geweest. Informeer bij je eigen basisschool hoe zij de 

noodopvang gaan regelen als je daarvan gebruik gaat maken. De opvanglocatie voor de bso deze 

week is de gebruikelijke locatie waar je kind wordt opgevangen tijdens schoolweken. 

Bijzondere situaties: 

 Als de school die jullie kind bezoekt pas op dinsdag de deuren sluit en je kind gaat dus 

maandag gewoon naar school, dan zijn de kinderen die gebruikelijk ook op maandag komen, 

die dag ook nog welkom op de bso. Vanaf dinsdag 21 december geldt voor iedereen de 

regeling van de noodopvang. 

 Veel scholen hebben op vrijdag 24 december een studiedag gepland en zullen die dag ook 

niet geopend zijn voor noodopvang. Voor de kinderen van die scholen die gebruikelijk ook op 

vrijdag komen, is Avonturijn op 24 december de hele dag geopend voor noodopvang. 

 Het is niet mogelijk om een dag(deel) van de sluitingsweek te ruilen naar de daarop volgende 

vakantieweek. 

Hoe laat je ons weten dat je geen gebruik maakt van de noodopvang? 

Wij verzoeken jullie om je kind(eren) af te melden in het ouderportaal van Konnect. 

Vanaf maandag 27 december 2021 is de buitenschoolse opvang vooralsnog weer gewoon geopend 

als je kind(eren) gebruikelijk ook tijdens de vakanties komen. De opvanglocatie vanaf 27 december is 

ongewijzigd ten opzichte van hetgeen hierover eerder al is gecommuniceerd. Als je niets hebt 

vernomen en je hoort daarover ook aankomende week geen verandering, dan is de locatie dezelfde 

als altijd tijdens schoolvakanties 

2. De dagopvang voor 0-4 jarigen 

Deze opvang blijft ongewijzigd geopend. 
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3. De speelleergroepen  

De speelleergroepen zijn in de week van 20 december nog gewoon geopend. Tijdens de 

Kerstvakantie zijn de kinderen vrij.  

Vragen  

Mocht je over deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor via 

info@avonturijn.nl of via telefoonnummer 0573-760200.  

Daarnaast vragen wij om de nieuwsbrieven goed in de gaten te houden om zo op de hoogte te zijn 

van het laatste nieuws. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Herbert Prins 

directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 

Bijlage:  

-  bericht van de Rijksoverheid over de sluiting van de buitenschoolse opvang d.d. 14.12.2021 

 

 

 

 

 

i Noodopvang = opvang die beschikbaar is indien een van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep en voor 
kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 
De lijst van cruciale beroepen is te vinden op de site van de Rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-
beroepen 
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