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Beste ouders/verzorgers, 

Zojuist is in een landelijke persconferentie aan ons kenbaar gemaakt dat de 

kinderopvang per direct sluit. T/m 6 april zullen de BSO locaties, de 

Zonnestraaltjes en de Toverster gesloten zijn. 

Uitzondering 

Wij maken een uitzondering voor alle ouders die werkzaam zijn in de vitale processen. Om zo snel mogelijk 

in kaart te brengen om welke ouders en kinderen dit gaat verzoeken wij u het volgende. 

Wilt u per direct uw kind afmelden t/m 6 april uw kind afmelden indien u niet werkt in de categorie vitale 

processen. Wilt u per direct een mail sturen naar kindplanning@korvn.nl indien u wél afhankelijk bent van 

deze noodopvang.  

Personeelstekort 

Net als het onderwijs kampen wij door verkoudheidsklachten met een tekort aan pedagogische 

medewerkers. Wij zullen de gezonde pedagogisch medewerkers zo zorgvuldig en langdurig mogelijk 

inzetten. 

Toverster 

De Toverster is morgen en dinsdag vanaf 08.45-12:45 uur geopend voor noodopvang. Vanaf woensdag is de 

opvang alleen op verzoek via de mail en na bevestiging van onze zijde geopend. 

Zonnestraaltjes 

Morgen en dinsdag zijn de zonnestraaltjes geopend voor noodopvang van 07.30-18.30 uur. Vanaf 

woensdag is de opvang alleen geopend op verzoek via de mail en na bevestiging van onze zijde. 

BSO Nijmegen 

Morgen en dinsdag zullen wij op de gebruikelijke ophaaltijden op school de kinderen die gebruik maken van 

noodopvang ophalen. Op de locaties Toverfluit en Bosbengels/Keizer Karel zullen we alle kinderen 

opvangen. De kinderen van de Flierefluit en Oberon zullen bij Keizer Karel opgevangen worden. De warme 

maaltijden zullen vervallen. Vanaf woensdag is de opvang alleen op verzoek via de mail en na bevestiging 

van onze zijde geopend. 

Verkouden kinderen 

We verzoeken u met klem om kinderen met keelpijn, hoesten, niezen, loopneus en of koorts thuis te 

houden. Mocht uw kind tijdens de dag klachten krijgen dan zullen we u verzoeken om uw kind op te halen.  

We hopen u op deze wijze snel geïnformeerd te hebben over de situatie voor morgen en dinsdag. In de 

komende dagen zullen we u verder informeren. Via 024-8443347 en kindplanning@korvn.nl zijn we 

morgen bereikbaar voor al uw vragen.  

Met vriendelijke groet, 

Directie BSO Nijmegen 

Directie de Zonnestraaltjes 
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