Haren, 01 april 2020

Beste ouder / verzorger,
Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de sluiting van de kinderopvang wordt
verlengd tot en met 28 april 2020. Wij hebben begrip voor deze maatregel. Desondanks vinden
wij het ontzettend jammer dat wij ook de komende weken nog niet alle kinderen weer kunnen
verwelkomen. Het belangrijkste is echter dat iedereen gezond is en blijft. Pas daarom goed op u
zelf en elkaar. In dit schrijven wil ik u op de hoogte brengen welke gevolgen de verlenging van
de sluiting voor u en uw kinderen hebben.
Noodopvang
De SKH blijft uiteraard noodopvang bieden. Om in aanmerking te komen voor noodopvang moet
één ouder werkzaam zijn in de cruciale sector, de andere ouder is eveneens werkzaam én er is
alles aan gedaan om de opvang zelf te regelen.
Werkwijze voor de aanvraag van noodopvang voor de kinderdagopvang, de buitenschoolseen de voorschoolse opvang
We houden dezelfde werkwijze aan als de afgelopen twee weken. Voor de duidelijkheid zetten
we deze nog een keer voor u op een rijtje:
•
•
•
•
•
•
•

Om eenduidig te kunnen handelen worden alle kinderen tot en met 28 april 2020 door
ons afgemeld in Konnect;
Wilt u gebruik maken van de noodopvang, dan is het belangrijk om vooraf een e-mail te
sturen naar administratie@kinderopvangharen.nl;
Gewenste noodopvang voor de komende periode (week 15, 16, 17 & 18) graag zo snel
mogelijk doorgeven. Uiterlijk om 12:00 uur voor de volgende dag.
Na actieve aanmelding, via de mail, wordt uw kind door ons op ‘aanwezig’ gezet in
Konnect;
Mocht u op de betreffende dag toch geen gebruik maken van opvang, dan graag uw
kind(eren) zelf afmelden in Konnect;
Opvang vindt plaats op onze locatie aan de Waterhuizerweg. Indien de opvanglocatie
wijzigt, dan wordt u zo spoedig mogelijk via Konnect op de hoogte gebracht;
Uiteraard geldt dat kinderen alleen kunnen worden gebracht indien zij geen klachten
hebben zoals (neus)verkouden, griepklachten, luchtwegklachten óf koorts.

Financiële compensatie
Vorige week heb ik u geïnformeerd dat ouders die hun facturen volledig blijven betalen de
kosten voor de kinderopvang gedurende de sluitingsperiode gecompenseerd krijgen door de
overheid voor de periode 16 maart t/m 6 april. Als gevolg van de verlening van de sluiting van de
kinderopvang heeft het kabinet laten weten, de compensatieregeling ook te verlengen tot en
met 28 april 2020. Deze regeling geldt ook voor de ouders die gebruik moeten maken van de
noodopvang.
De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de
belastingdienst worden vergoed (te weten €8,17 (KDV) en € 7,02 (BSO). De tarieven van de SKH
overstijgen deze uurtarieven €8,46 (KDV) en € 7,34 (BSO). De SKH heeft de keuze gemaakt om de
eigen bijdrage die u boven het kinderopvangtarief betaalt te vergoeden voor de periode 16
maart 2020 tot en met 28 april 2020. Met als positieve gevolg dat u geen kosten maakt voor de
niet genoten kinderopvang. Ook hiervoor geldt dat u wel de volledige facturen eerst aan ons
betaald moet hebben.
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Uitwerking van de compensatieregeling
Er wordt door de verschillende branche organisaties kinderopvang en belangenvereniging van
ouders in de kinderopvang en het ministerie van SZW hard gewerkt aan de wijze waarop de
compensatieregeling kan worden uitgevoerd. Wij hopen deze spoedig te ontvangen.
Factuur april
De factuur van april voor het KDV en de BSO wordt uiterlijk 09 april 2020 opgemaakt en
verstuurd. Wij verzoeken u vriendelijk toch dringend deze volledig aan ons te voldoen om
aanspraak te kunnen maken op de compensatieregeling.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, schroomt dan niet
om deze te stellen. Wij zijn per mail bereikbaar via administratie@kinderopvangharen.nl of
telefonisch middels 050-5345524
Pas goed op u zelf en elkaar.
Met vriendelijke groet,

Wilma Pouw- Naarding (directeur SKH)
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