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Beste ouder(s) en verzorger(s) 

 

Zoals ook de vorige periode zullen wij noodopvang bieden voor ouders die werken in cruciale beroepen. In deze 

brief informeren we over de aankomende periode en wat dat voor u betekent.  

 

Hele dagopvang: 

Werkt u in een cruciaal beroep dan kunt u uw kind op de geplande contractdagen brengen voor noodopvang. 

Voor de komende drie dagen betekent dit dat de kinderen gewoon op de huidige opvanglocatie worden 

opgevangen. Vanaf 21 december zullen de kinderen van het KDV Plein Emaus opgevangen worden op de Groene 

Draad. 

 

Peuteropvang: 

Werkt u in een cruciaal beroep dan kunt u uw kind op de geplande contractdagen brengen voor noodopvang. 

In de kerstvakantie zal het extra aanbod komen te vervallen en zal er geen opvang/noodopvang zijn voor de 

peuteropvang. 

 

Onderwijs en Buitenschoolse opvang: 

Werkt u in een cruciaal beroep dan kunt u tijdens schooltijd sowieso gebruik maken van de noodopvang. Voor 

de komende drie dagen (16, 17 en 18 december) zullen de school en de opvang samen noodopvang bieden. Dit 

betekent dat u zich kunt aanmelden bij de directeur van de school en bij de opvanglocatie van uw kind. 

Anders dan in de vorige coronaperiode, kunt u alleen gebruik maken van noodopvang buiten schooltijd als u 

een opvangcontract heeft. 

Dit betekent dat als uw kind in de kerstvakantie gebruik maakt van de vakantie-BSO en u werkt in een cruciaal 

beroep dat wij uw kind op de geplande dagen zullen opvangen. 

 

Aanmelden noodopvang 

Wij zullen tot 18 december 2020 de tijd nemen om de noodopvang vraag te inventariseren. We inventariseren 

meteen voor de hele periode van 21 december 2020 tot en met 15 januari 2021.  

Wilt u gebruik maken van de noodopvang voor (zowel onderwijs als opvang) dan vragen wij u om uw kind aan 

te melden vóór 18 december 12:00 uur via deze link. We willen u verzoeken per kind een aanmelding te doen. 

 

Tenslotte 

Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen in een kwetsbare positie of 

kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze 

langer durende crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken zo goed 

mogelijk te laten verlopen is het dringende verzoek om net als in het voorjaar de gehele factuur van de opvang 

(dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft 

ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.  

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van de kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven 

betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen 

formele opvang (kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang) en wordt op dit moment nader 

uitgewerkt. De hoofdlijnen van de tegemoetkomingen vind u in deze link.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sandra Lewis  

Datum: dinsdag 15 december 2020 

Onderwerp: Locaties sluiten: noodopvang 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=leX4gMdwgUmx8sq4yxx3kAZqLFi68RhBsn1W8mRWchFUNExBREEwVVVaNU1NWDA5S0c5VFQwME9LVy4u
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