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Beste ouders en verzorgers van Don Bosco, 

Het personeel van Don Bosco heeft vanochtend overleg gehad naar aanleiding van de verlengde  

maatregelen die gisterenavond (31 maart 2020) zijn genomen door de overheid in de strijd tegen 

verspreiding van het Coronavirus.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-

dinsdag-28-april 

 

Samenvatting maatregelen voor Don Bosco  

• Don Bosco gesloten tot en met dinsdag 28 april. Scholen blijven dicht t/m de meivakantie. 

 

• Voor kinderen van ouders in Cruciale beroepen (bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer 

en brandweer) is er wel opvang bij Don Bosco. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

o Als uw kind verkouden is, hoest, niest keelpijn heeft of koorts heeft mag uw kind niet van huis 

gaan. (Dus ook niet naar Don Bosco komen)  

o Heeft u zelf, of is er iemand in het gezin met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 

graden Celsius) en/of benauwdheid. Dan moet het hele gezin binnen blijven. 

Uw kind mag dan niet naar Don Bosco komen. 

Wij hanteren voor de kinderen (die gebruik maken van Don Bosco) van deze gezinnen de 

volgende openingstijden: 

maandag    gesloten 

Dinsdag   open van 15.00 uur tot 17.30 uur 

Woensdag  open van 12.30 uur tot 17.30 uur 

Donderdag  open van 15.00 uur tot 17.30 uur 

Vrijdag  open van 12.00 uur tot 17.30 uur 

• Maakt u zich zorgen over de situatie thuis, of zijn de zorgen rondom uw kind zo groot dat u het 

even niet meer weet. Neem dan contact op met ons. In overleg zullen we dan samen kijken welke 

mogelijkheden er zijn. U kunt bij zorgen of problemen in de thuissituatie ook contact opnemen 

met de school van uw kind of met de jeugdprofessional. 

 

• Om de 1,5 meter afstand maatregel te kunnen hanteren kunnen er maar een beperkt aantal 

kinderen per dag komen.  
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Hoe zit dat dan met de betaling? 

U betaalt niets vanaf dat Don Bosco is gesloten. Zodra Don Bosco weer open mag, zult u de factuur 

van maart ontvangen. Dit gaat dan over de periode van 1 maart t/m 16 maart. 

Dit geldt niet voor de kinderen volgens bovenstaande afspraken wel naar Don Bosco komen. Zij 

betalen per maand wel de kosten voor Don Bosco. 

 

Is Don Bosco wel in de meivakantie open? 

Don Bosco is zoals het er nu naar uitziet wel in de meivakantie open. We hanteren dan de 
openingstijden en dagen zoals deze al ingepland stonden. 

Om de 1,5 meter afstand maatregel te kunnen hanteren kunnen er maar maximaal 12 kinderen per 
dag komen. 

Dit is allemaal echter onder voorbehoud. Mochten de maatregelen voor 28 april aangescherpt of 
verlengd worden, moet we dit weer opnieuw bekijken. Don Bosco zal dan moeten voldoen aan de 
eisen en maatregelen vanuit de overheid. 

 

Wij beseffen ons dat deze maatregelen veel van u en uw kind vraagt. Dat u soms even niet meer 
weet wat te doen. Daarom zijn wij op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur telefonisch 
bereikbaar op het mobiele nummer. U kunt bellen voor een luisterend oor, tips, om uw zorgen te 
delen, of om te vragen naar hulp. 

 

Wij danken u voor uw begrip en ondersteuning in deze.  

Blijf gezond! 

Namens alle medewerkers, 

M. Driessen, Directeur-bestuurder Conaction 

N. Langenberg, coördinator Don Bosco 
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