Haren, 20 april 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Eerder hebben we u geïnformeerd dat door de coronacrisis uw opvanglocatie gesloten is
van 16 maart t/m 28 april en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met
een cruciaal. Ook informeerden wij u over de compensatie van de ouderbijdrage.
De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze
compensatie. Deze is nu rond, maar is alleen bedoeld voor ouders die
kinderopvangtoeslag ontvangen.
U ontvangt geen kinderopvangtoeslag, maar u maakt gebruik van een gemeentelijke
subsidieregeling voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE),
peuteropvang en/of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI).
U ontvangt maandelijks een factuur van ons met daarin uw eigen bijdrage. Ook voor
deze eigen bijdrage komt een compensatieregeling, echter is het op dit moment helaas
nog onduidelijk hoe dit in detail zal worden vergoed. Zodra wij hierover zijn
geïnformeerd door de gemeente Groningen zullen wij dit naar u terugkoppelen, zodat
ook u weet waar u (financieel) aan toe bent.
Wat vragen wij van u?
Wij voeren op 15 mei 2020 de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze
incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik
van de kinderopvang.
Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:
1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale
beroepen en de kwetsbare kinderen;
2. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden;
3. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad
snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde
medewerkers.
Mocht u de incasso hebben stopgezet dan verzoeken we u alsnog de factuur van maart
en april te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u contact op te nemen met
Marleen Wenneker van de financiële administratie. Marleen is per mail bereikbaar via
m.wenneker@kinderopvangharen.nl en telefonisch te spreken middels 06-52523164.
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Samenvattend
Als u uw factuur van maart en april heeft betaald en wij zijn door de gemeente
geïnformeerd hoe de compensatieregeling uitgevoerd wordt, zal de SKH uw eigen
bijdrage zo snel mogelijk aan u terugbetalen.
Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, dan verwachten wij dat de
gemeente ook langer een compensatieregeling voor u aanhoudt.
Wij houden u hiervan op de hoogte.
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website naar veel gestelde vragen. Als
u nog andere vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via
administratie@kinderopvangharen.nl.
U kunt ook de website van de overheid raadplegen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenper- onderwerp/kinderopvang/ouders
Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de
afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is
hartverwarmend.
We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel
erg en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien!
Met vriendelijke groet,
Wilma Pouw - Naarding (directeur)
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