Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra
19 december 2021

Betreft: sluiting (en compensatie) bso en vakantie-opvang

Beste ouder,
Het kan u niet zijn ontgaan: gisteravond heeft het demissionaire kabinet een harde lockdown aangekondigd
omdat de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus zeer snel gaat. Onderdeel van de nieuwe
maatregelen is dat de buitenschoolse opvang (bso) het basisonderwijs volgt. Dat betekent dat onze bso
met ingang van morgen, maandag 20 december, dicht is tot en met zondag 9 januari. Er is dus in de
kerstvakantie geen vakantie-opvang. Wel is er tot 9 januari noodopvang voor ouders met een cruciaal
beroep die een bso- en/of vakantie-opvangcontract voor hun kind(eren) hebben. Het goede nieuws is dat
de overheid de betaalde facturen voor de bso en/of de vakantie-opvang weer compenseert (zie hieronder).
Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor u?
De actuele situatie voor de kinderopvang en het onderwijs is als volgt:
Kinderopvang
• Voor de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er niets veranderd, deze blijft gewoon open
• Ook voor de peuterspeelgroep verandert er niets; deze is tot en met donderdag 23 december open.
Zoals u al wist, is de peuterspeelgroep op vrijdag 24 december gesloten
• De buitenschoolse opvang is dicht vanaf maandag 20 december tot en met zondag 9 januari
• Ook de vakantie-opvang is dicht tot en met zondag 9 januari
• Er is van maandag 20 december tot zondag 9 januari noodopvang voor bso-kinderen van wie een of
beide ouders een cruciale beroep hebben. Komt uw kind in aanmerking voor onze noodopvang, dan
laat uw kindcentrum u weten op welke wijze u uw kind hiervoor kunt aanmelden. Wij hopen dat u
zoveel mogelijk zelf zoekt naar een alternatieve oplossing. Zo houden we de groepen en daarmee de
verspreiding van het virus hopelijk in de hand
• Als u uw factuur voor de periode waarin de bso en de vakantie-opvang zijn gesloten volledig blijft
doorbetalen aan PIT, dan ontvangt u een tegemoetkoming van uw eigen bijdrage tot het maximum
uurtarief. Deze compensatieregeling is gelijk aan die van eerder dit jaar. Meer informatie hierover vindt
u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/corona-kosten-kinderopvang-ouders
Onderwijs
• Zoals bij u inmiddels bekend is: van maandag 20 december tot en met zondag 9 januari is er geen
onderwijs. Er wordt geen thuisonderwijs aangeboden. Gedurende deze dagen bieden we noodopvang
voor kinderen van ouders met cruciale beroepen
Hoe nu verder?
Het Outbreak Management Team (OMT) houdt nauwlettend in de gaten hoe de omikronvariant zich
gedraagt en wat de gevolgen daarvan zijn. Uiterlijk op maandag 3 januari volgt meer informatie over de

opening van het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Vooralsnog is de verwachting dat het
onderwijs op maandag 10 januari weer van start gaat. Dit kan fysiek onderwijs zijn, maar er kan dan ook
gekozen worden voor online dus thuisonderwijs. De bso gaat in principe na de kerstvakantie, dus op 10
januari, weer open, maar zeker is dat nog niet. Uiteraard brengen we u op de hoogte zodra er nieuws is.
We schreven het al eerder: 2021 is anders dan anders. Wat corona ons in 2022 gaat brengen is vooralsnog
koffiedikkijken. Juist in deze donkere dagen, die ook de dagen van het feest van hoop en liefde zijn, kunnen
we niets anders dan zorgzaam en voorzichtig zijn voor elkaar en samen alles doen wat nodig is om te
voorkomen dat het coronavirus verder oplaait. Nogmaals bedankt voor uw begrip en medewerking!
Hartelijke groeten,
mede namens de teams van onze kindcentra

Ad Vos
Bestuurder

