
 

 

Zevenaar, 6 oktober 2022 

 

Onderwerp: samenvoegen vakantie-opvang IKC de Brug BSO en Sport IKC het Startblok BSO. 

 

 

Geachte ouders/ verzorgers, 

 

Zoals wij u al eerder lieten weten heeft Zonnekinderen, naast een hoog ziekteverzuim, nog steeds te 

maken met personeelskrapte. Als gevolg van de personeelskrapte is het voor ons momenteel zeer 

moeilijk om de personeelsplanning op onze locaties te realiseren. Wij werken hard aan oplossingen, 

waarbij het bieden van een fijne en vertrouwde plek voor uw kind onze hoogste prioriteit heeft. Wij 

vangen in de herfstvakantie meer kinderen op dan gebruikelijk in de vakanties en voorzien op 

sommige plekken problemen. Om die reden zullen wij de BSO’s op een aantal plekken samenvoegen. 

Hiermee hopen we het aantal sluitingen te beperken binnen de organisatie.    

 

In de herfstvakantie zullen wij de BSO’s van IKC de Brug en Sport IKC het Startblok weer gaan 

samenvoegen, net als in de zomervakantie. Dit zal alleen voor de woensdag en vrijdag gelden. Dit 

doen wij niet alleen om een zo efficiënt mogelijke personeelsinzet op basis van het aantal kinderen 

te realiseren, maar ook om een breder activiteitenaanbod middels het Zonnekinderendorp mogelijk 

te maken.  

 

De kinderen worden opgevangen op Sport IKC het Startblok. We zullen ons uiterste best doen om de 

vaste medewerkers van de locatie van uw kind mee te laten gaan naar de andere locatie. Daarnaast 

zullen de medewerkers van de locaties zorgdragen voor een goede overdracht m.b.t. eventuele 

bijzonderheden omtrent uw kind(eren). 

 

U kunt uw kind beide dagen brengen en ophalen bij Sport IKC het Startblok, adres: Klapstraat 205, 

6931 CH Westervoort. De overige dagen vindt de opvang gewoon plaats op de eigen locatie. De BSO 

van Sport IKC het Starblok is telefonisch bereikbaar op tel.nr:  026 311 4932 of op het mobiele 

nummer van de BSO-locatie van uw kind.  

 

De administratieve wijzigingen die dit met zich meebrengt, regelen wij achter de schermen. Wij 

hopen op uw begrip en zullen u blijven informeren over de actuele situatie. Heeft u vragen over de 

bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met de locatieverantwoordelijke van uw 

locatie. 

Met vriendelijke groet, 

Jef Lintsen 

Regiomanager kinderopvang Zonnekinderen 

jef.lintsen@zonnekinderen.nl  
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