
 

 

 

Wij zijn erg blij dat de kinderen weer mogen komen en kijken er naar uit ze weer te zien. Het is 

voor de meeste kinderen best een lange periode geweest dat ze niet naar de buitenschoolse 

opvang zijn geweest. Voor veel kinderen kan het straks dan ook best weer wennen zijn om te 

gaan. Om de kinderen zoveel mogelijk voor te bereiden terug te gaan naar de buitenschoolse 

opvang , hebben we voor u een aantal tips op een rijtje gezet. (In de tips hebben we het over uw 

kind, hier kunt u ook uw kinderen lezen).  
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Bereid uw kind van te voren voor dat hij/zij (weer) naar 2Samen gaat. Een aantal tips om uw 

kind voor te bereiden: 

• Vertel uw kind van te voren dat hij/zij weer naar de buitenschoolse opvang gaat. 

• Probeer met uw kind een aantal dagen van te voren weer in het ritme te komen dat u 

had toen uw kind nog naar de buitenschoolse opvang ging. Bijvoorbeeld door ‘s avonds 

op tijd naar bed te gaan en ‘s ochtends op tijd op te staan, en een ritme in de dag te 

hebben. 

• Praat met uw kind over de structuur en hoe de dagen er eruit gaan zien. Wanneer gaat 

het naar school, wanneer gaat het naar de bso etc. Zo weet uw kind van te voren wat het 

kan verwachten. 

• De mogelijkheid bestaat dat uw kind op een andere dag naar 2Samen komt dan het 

gewend is of dat er andere kinderen en /of andere medewerkers aanwezig zijn. Als dit 

het geval is, bespreek dit met uw kind, zodat uw kind hier van te voren op voorbereid is. 

• Praat met elkaar over de buitenschoolse opvang. Wat deed uw kind altijd bij de bso, of 

wat vond uw kind het leukste om te doen als het bij de bso was, en hoe ziet de bso er 

ook alweer uit? 

• Bekijk bijvoorbeeld foto’s met elkaar die bij 2Samen gemaakt zijn. 
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Mogelijk hebben de medewerkers voor de kinderen van hun groep een filmpje gemaakt. Het is 

voor kinderen prettig de medewerkers van te voren even gezien of gehoord te hebben. Het is 

daarom fijn als u het filmpje aan uw kind laat zien voordat uw kind weer naar 2Samen komt. 
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Het kan mogelijk zijn dat er sinds het laatste bezoek aan de buitenschoolse opvang dingen 

veranderd zijn rondom uw kind die de medewerkers nog niet weten. Wij willen u vragen deze 

nieuwe informatie via de app door te geven aan de medewerkers. Zo zijn de medewerkers hier 

op tijd van op de hoogte. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een verlies dat een kind heeft 

geleden of andere gedragingen die uw kind laat zien. 
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Als u weet dat uw kind het soms lastig vindt om te wennen, dan is het belangrijk om dit samen 

met de medewerker van te voren af te stemmen. 

U kunt hierbij denken aan: 

• Uw kind de eerste week dat de buitenschoolse opvang weer open is nog even thuis te 

houden. Zo kan de groep weer opstarten en zal er de week daarna waarschijnlijk meer 

rust in de groep zijn. 

• Uw kind eerder op te halen bij de bso. Het opnieuw beginnen kan kinderen veel energie 

kosten, een kortere middag kan daarom prettig zijn voor uw kind. 

 

 


