
Geachte ouders / verzorgers / scholen / gemeente, 

 

Hierbij wil ik bekend maken dat het mogelijk is om voor ouders die woonachtig zijn in de gemeente 

Bommelerwaard en een vitaal beroep hebben, 24 uurs opvang voor hun kinderen te krijgen als dit 

nodig is voor de uitvoering van hun functie. Dit is van toepassing voor kinderen in de leeftijd van 0-4 

jaar (kinderdagverblijf) en voor 4-12 jaar (B.S.O. Buitenschoolse Opvang). 

Het is de voorkeur van de overheid, indien mogelijk, dat de ouders zelf de opvang van de kind(eren) 

organiseert, maar als dit niet lukt, kunt u dus bij ons terecht! 

Ook als slechts 1 ouder een vitale functie heeft, is het mogelijk om gebruik te maken van deze  

24-uurs opvang. 

Deze 24-uurs opvang wordt verzorgd door kinderdagverblijf en B.S.O Pippi in samenwerking met de 

brede school de Schakel. In dit gebouw bevind zich ons kinderdagverblijf en B.S.O. Vanaf 18-03-2020 

bent u welkom op onze locatie Bussche Kempke 2,5324 AC Ammerzoden. 

Indien u zich hiervoor aan wilt aanmelden verwijs ik u naar onze website (www.kdvpippi.nl) . Hier 

kunt u informatie vinden en het inschrijfformulier invullen. Ilse neemt dan z.s.m. contact met u op 

om alle details met u te bespreken. 

Wij van K.D,V.Pippi willen heel graag extra inspanningen leveren om de mensen met vitale functies 

de mogelijkheid te geven om hun belangrijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zonder dat ze 

zich hierbij zorgen hoeven te maken over het welzijn van hun kind(eren). Wij voelen een grote 

verantwoordelijkheid om samen met elkaar deze Coronacrisis aan te pakken en daar waar mogelijk 

te helpen. 

De desbetreffende ouders kunnen kosteloos gebruik maken van deze extra service. Hoe en of wij als 

organisatie hiervoor een vergoeding krijgen is nog niet duidelijk. Maar dit is op dit moment geen 

prioriteit. Ook als wij geen vergoeding krijgen willen wij deze 24-uurs opvang met alle plezier, passie 

en professionaliteit leveren.  

Wij zien uw reactie en/of inschrijvingen tegemoet. 

 

Veel sterkte allemaal en hopelijk tot ziens. 

 

Directie K.D.V. Pippi 

Chris Emans 

Ilse van lier 

kwaliteit@kdvpippi.nl 

06-40709505 
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