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Bibelebonzbericht 
Beste ouders, 
 
Fijn dat de kinderen weer naar school gaan, heel jammer dat ze nog niet allemaal bij ons mogen 
komen! We blijven noodopvang bieden, maar kijken zó uit naar het moment dat we alle kinderen 
weer ‘in huis’ hebben.  
 
Noodopvang vanaf 8 februari 
Als uw kind is aangemeld voor noodopvang in de periode 8-19 februari, dan verzoeken wij u 
onderstaande aandachtspunten goed door te nemen.  
 

Waar is de opvang? 
Alle opvang, voor- en naschools, is op alle dagen voor alle kinderen op de Lange Groenendaal. Dus 
ook IenieMiniBonzers en TienerBonzers worden op de hoofdlocatie opgevangen. We hebben daar 
voldoende ruimte om de kinderen en medewerkers goed te spreiden. We hebben met school 
heldere afspraken gemaakt over waar en wanneer op school de overdracht met de leerkracht is. 
 

Brengen en halen 
Een kind mag slechts door één ouder gebracht of gehaald worden. 
Vanaf 16.45 uur liggen de welbekende stippen weer op straat. U wacht daar tot uw kind naar buiten 
komt. 
 

Maatregelen tijdens de opvang 
Tijdens de ‘aan-tafel-momenten’ zoals bij het eten en het knutselen, zitten de scholen aan aparte 
tafels. We ventileren onze ruimtes goed, maar zullen wel zorgen dat het niet te koud wordt. Dat lukt 
met ons nieuwe klimaatsysteem prima. Onze medewerkers proberen nabij contact met kinderen 
langer dan 15 minuten te vermijden. 
 

Hygiëne 
Onze pedagogisch medewerkers houden zich natuurlijk aan alle hygiëne-richtlijnen, maar dragen 
tijdens de opvang geen spatscherm of mondmasker.  
 

Logboek 
We houden dagelijks een logboek bij waarin per medewerker genoteerd wordt met welke kinderen 
intensief contact is geweest. 
 

Positief getest? 
Is uw kind positief getest? Informeer dan niet alleen school, maar laat het ons ook weten. 
Medewerkers die intensief contact hebben gehad met uw kind, moeten dan namelijk ook in 
quarantaine en de GGD moet bron- en contactonderzoek uitvoeren onder de kinderen waarmee uw 
kind in contact is geweest op Bibelebonz (zie hieronder voor meer informatie). 
  



 
 
Voorjaarsvakantie 
Ook in de voorjaarsvakantie mogen wij helaas alleen noodopvang bieden. Dat betekent het 
volgende: 

 Hebt u in de periode 4 januari-19 februari GEEN noodopvang voor uw kind? Dan is uw 
eventuele aanmelding voor de voorjaarsvakantie vervallen. 

 Hebt u in de periode 4 januari-19 februari noodopvang EN hebt u uw kind aangemeld voor de 
voorjaarsvakantie, dan blijft de aanmelding staan. U hoeft uw kind dus niet opnieuw aan te 
melden. 

 Hebt u in de periode 4 januari-19 februari noodopvang maar hebt u uw kind NIET aangemeld 
voor de voorjaarsvakantie? Dan gaan wij er van uit dat hij/zij inderdaad niet komt. 
 

Tijdens de voorjaarsvakantie gelden alle regels zoals hiervoor geformuleerd. We zijn druk bezig een 
aangepast programma te maken, dat we op maandag 15 februari zullen mailen aan de ouders van de 
aangemelde noodopvang-kinderen. 
 
Kindgegevens die naar de GGD worden gestuurd voor bron- en contactonderzoek 
De GGD heeft een wettelijke taak om bij een besmetting met het coronavirus een bron- en 
contactonderzoek uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Hoe de GGD dit 
onderzoek moet uitvoeren, is uitgewerkt in het RIVM-protocol voor bron- en contactonderzoek. De 
GGD is verplicht om volgens het protocol te werken. Op basis van dat protocol is Bibelebonz verplicht 
hieraan mee te werken. 
Behalve dat onze organisatie verplicht is mee te werken aan het bron- en contactonderzoek, hebben 
wij als organisatie de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en snel te handelen om de verspreiding 
van het virus in de organisatie te beperken. 
Dit moeten wij doen omdat de gezondheid van onze medewerkers en kinderen in het gedrang is 
(gerechtvaardigd belang op basis van de AVG). Wij hebben een afweging gemaakt tussen enerzijds 
‘de privacy van de kindgegevens’ en anderzijds ‘het maatschappelijk en organisatiebelang om 
verspreiding van het virus te beperken’. Daarbij weegt voor ons het maatschappelijk en 
organisatiebelang op dit moment het zwaarst. 
In de praktijk betekent het dat wij alleen namen en telefoonnummers doorgeven aan de GGD van 
kinderen die op specifieke dagen aanwezig waren. Wanneer wij vooraf toestemming zouden vragen, 
duurt het te lang voordat de GGD onze informatie ontvangt. Bovendien lopen andere kinderen en 
medewerkers risico op besmetting als de toestemming niet wordt gegeven. Daarom heeft de 
wetgever andere mogelijkheden geboden (gerechtvaardigd belang en wettelijke plicht) waar wij ons 
op mogen baseren. 
 
Team 
We hebben momenteel gelukkig geen collega’s in quarantaine.  
 
We hopen dat we snel weer alle kinderen mogen begroeten op Bibelebonz! 
  
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Marijke Vianen en Wies van Sabben  
Directie BSO Bibelebonz 
 


