
Beste Ouders/ Verzorgers, 

 

Via deze mail willen wij u een korte update geven van de wijzigingen tijdens deze lockdown. 

Opvang 

De reguliere opvang is helaas gesloten tot 18-01-2021. Er is mogelijkheid voor noodopvang net als in maart.  

Er is afgelopen maandag direct een mail uitgegaan met betrekking tot de noodopvang, waarin wij jullie hebben 

gevraagd door te geven wanneer er opvang benodigd is, zodat wij hier op kunnen doorplannen. Mocht u dit 

nog niet kenbaar hebben gemaakt dat kunt u dat via deze link alsnog doen. 

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden altijd noodopvang aan voor: 

kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; 

Op dit moment vragen wij nog geen werkgeversverklaring van u maar dit kan in de toekomst wel een vereiste 

zijn. Mocht dit veranderen dan zullen wij dit kenbaar maken. 

Voor nu word er gevraagd om bij het brengen van uw kind een formulier in te vullen waarbij u aangeeft dat u 

of uw partner een vitale functie uitoefent. 

Facturatie 

Alle opvang word vooraf op afwezig gezet.  

Dit is ook van toepassing bij de flexibele opvang. 

De overheid heeft aangegeven weer eenzelfde compensatie in te regelen als bij de vorige lockdown. 

Net als in maart vraagt de overheid om de facturen van de kinderopvang “gewoon” te blijven betalen en niet 

de kinderopvangtoeslag stop te zetten. 

U ontvangt kinderopvangtoeslag en betaald uw eigen bijdrage maar krijgt deze weer gecompenseerd vanuit de 

SVB. 

 

Mocht u de geen kinderopvangtoeslag ontvangen dan horen wij dit graag zodat we gezamenlijk kijken naar een 

passende oplossing hierin. 

Net als bij de vorige sluiting vragen wij u om de verrekening af te wachten en als deze niet correct is contact 

met ons op te nemen zodat wij samen met u kunnen kijken waar het misschien mis gegaan is hier een 

geschikte oplossing voor te zoeken met u.  

 

Besmettingen binnen de Scheve Schuit 

Op dit moment hebben wij helaas melding gekregen dat er een familielid van een kind positief getest is op 

corona. 

Dit gezin zit in thuis quarantaine  en volgens de richtlijnen van de GGD en RIVM hoeven wij hier verder geen 

actie op te ondernemen. 

 

Wij proberen u continu op de hoogte te houden van wijzigingen etc. 

Heeft u in de tussentijd nog vragen dan horen wij dit graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Angelique, Robert en Jolanda.  

http://eepurl.com/dFv3jj
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

