Woerden, 20 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
Na vorige week donderdag is het hele land op z’n kop komen te staan. We zijn beland in een tijd
waar alles niet meer zo vanzelfsprekend is als normaal. Met alles wat we nu doen heerst er een
twijfel, onduidelijkheid en onrust. We zijn ons gevoel van veiligheid even kwijt. Wat ik gelukkig ook
ervaar is dat er zoveel positieve dingen ontstaan:
• Mijn passie zie ik weer opbloeien,
• Ik geef meer complimenten; zeg vaker dat ik trots op iemand ben,
• Ik heb vaker persoonlijke gesprekken,
• Ik vraag vaker hoe het met iemand gaat en probeer vaker klaar te staan voor een ander.
Het weegt niet op tegen alle ellende die om ons heen heerst maar ik doe keihard m’n best. Meer kan
ik of iemand anders niet doen.
Het mooie is dat ik dit ook bij zoveel andere mensen zie. Er heerst zorg, medeleven en hele mooie
initiatieven worden geboren.
Eerder hebben wij vanuit KDV De Scheve Schuit u al van diverse informatie voorzien. We hebben
alleen nog geen informatie gegeven wat betreft de financiën, omdat er nog zoveel onduidelijkheid
was voor ons en ons bedrijf. Nu we bijna een week verder zijn waarin we veel onderzoek en
gesprekken gehad hebben, willen wij u met deze brief op de hoogte brengen van wat wij wel weten
en wat de (financiële) richtlijnen tot nu toe inhouden.
Werkgeversverklaring
Op 16 maart 2020 hebben wij u een brief toegezonden met daar in een link met een formulier. Daar
kunt u aangeven of dat uw kind wel of niet aanwezig is. Daarbij verklaart u dat u voldoet aan de
eisen welke de overheid gesteld heeft omtrent de lijst vitale beroepen.
Tevens is er een poster ontwikkeld waar op te zien is wanneer u voldoet aan de voorwaarden om uw
kind te brengen naar de kinderopvang, klik hier voor de poster.
Bij KDV De Scheve Schuit vragen wij (nog) niet om een werkgeversverklaring bij het brengen van uw
kind. Deze keuze hebben wij gemaakt, omdat wij uw privacy respecteren en erop vertrouwen dat
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in deze tijd. Het kan echter zijn dat wij op een later
moment wel verplicht gesteld worden om een werkgeversverklaring te overleggen, daar zullen wij
dan gehoor aan geven.
Facturatie vaste en flexibele opvang
Bij KDV De Scheve Schuit bieden wij verschillende soorten opvang aan. Het voldoen van de facturen
welke de overheid stelt heeft betrekking op de vaste opvang. Brancheorganisatie Kinderopvang e.a.
hebben een brief opgesteld waarin zij u informeren over het belang van het betalen van de facturen,
klik hier voor deze brief.
Er is nog geen eenduidige informatie beschikbaar over de financiële afwikkeling van de flexibele
opvang, we verwachten hier op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Kinderopvangtoeslag
Wij willen u adviseren de toeslag te controleren zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te
staan. Vooral bij het afnemen van flexibele opvang is het van belang om uw uren correct door te
geven aan de belastingdienst.

Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor wijzigingen bij de belastingdienst. Wanneer u dit niet tijdig
regelt bestaat de kans dat u dit terug moet betalen. Klik hier voor aanpassing kinderopvangtoeslag.
Wij begrijpen heel goed dat dit vragen bij u oproept. Heeft u vragen over de facturen, wij
beantwoorden ze graag. Ik wil u verzoeken, vragen en/ of opmerkingen die betrekking hebben tot
het financiële gedeelte te sturen naar administrie@kdvdescheveschuit.nl.
Communicatie
Wij doen ons uiterste best om alle ouders van informatie te voorzien. Het komt helaas regelmatig
voor dat de door ons verstuurde mail in uw spam terecht komt. Er is hard gewerkt om u via onze
website nog beter en sneller van informatie te kunnen voorzien.
Klik hier voor onze website. Deze is echter wel beveiligd met een inlog.
Naast de nieuwe informatie die u van ons krijgt blijven nog steeds de richtlijnen van het RIVM en
GGD en de door ons genomen maatregelen van kracht.
Wie wat waar
Onderstaand vindt u relevante emailadressen en het telefoonnummer van de Scheve Schuit:
Telefoonnummer algemeen - 0348-754044.
Financieel – Administratie@kdvdescheveschuit.nl
Robert en Jolanda beantwoorden graag uw vragen.
Vragen rondom het coronavirus – kantoor@kdvdescheveschuit.nl
Angelique en Miranda beantwoorden graag uw vragen.
Planning – planning@kdvdescheveschuit.nl
Angelique en Ryanne beantwoorden graag uw vragen.
Heeft het om welke redenen dan ook voorkeur om het privé te houden, kunt u ons ook persoonlijk
mailen.
Angelique.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl
Robert.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl

Ik wil alle ouders, personeel, kinderen, dierbaren maar ook alle andere mensen sterkte, kracht en
wijsheid meegeven. Probeer alstublieft allemaal alle maatregelen te handhaven die afgegeven zijn.
Help elkaar, we zullen het samen moeten doen.
Wanneer u vragen heeft in welke vorm dan ook, sta ik graag voor u klaar om deze te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Robert Schoenmakers.

Be strong.

