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Beste ouders/verzorgers van Kinderdagverblijf
Dotjes,

Voor u ligt de nieuwsbrief van Kinderdagverblijf
Dotjes van 22 april 2020. Via deze nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte van de
gebeurtenissen rondom het coronavirus en
andere vorderingen op onze locaties. Vragen en
opmerkingen kunt u stellen via info@dotjes.nl
11 mei mogen we weer open!
Gisteravond heeft he kabinet in een
persconferentie bekend gemaakt dat het groen
licht geeft voor de voorzichtige heropening van
de basisscholen en de kinderopvang vanaf 11
mei. Daarnaast krijgen kinderen en jongeren
toestemming om in klein verband te sporten.
Alle andere maatregelen om verspreiding van
het coronavirus in te dammen, worden met drie
weken verlengd waarna er opnieuw zal worden
besloten.
Kinderdagverblijf Dotjes gaat vanaf 11 mei op en
op een aangepaste manier.
Het kinderdagverblijf gaat volledig open. De
buitenschoolse opvang volgt hetzelfde regime
als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en
na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar
school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar.
Op andere dagen niet.
Regeling vergoeding eigen bijdrage aan ouders
De overheid blijft de eigen bijdrage voor de
kinderopvang tot aan het maximum uurtarief
(€8,17 voor KDV en €7,02 voor BSO) vergoeden
aan ouders. Vooralsnog zou de overheid de
compensatie overmaken aan de 3.500
kinderopvangorganisaties. Omdat hiermee
mogelijk de privacy van de ouders in het geding
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komt, zijn de brancheorganisaties hierover in
gesprek gegaan.
Voor de compensatieregeling door de overheid
heeft de Branchevereniging samen met het
ministerie van SZW een regeling uitgewerkt.
Ouders die de kinderopvang door blijven
betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen
een compensatie van de eigen bijdrage. De
Belastingdienst/Toeslagen stelt aan de hand van
de gegevens van ouders die bij de
Belastingdienst op peildatum 6 april bekend zijn,
het bedrag voor de compensatie per
huishouden vast. De Belastingdienst geeft de
hoogte van de tegemoetkoming en de
betaalgegevens door aan de SVB. De SVB keert
het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en
stuurt hen een beschikking. De regeling voor de
tegemoetkoming wordt in korte tijd
vormgegeven en uitgevoerd. Het zal gaan om
een eenmalige uitbetaling over de periode van
16 maart tot en met een nader te bepalen
datum (in ieder geval tot na 11 mei).
Brancheorganisatie Kinderopvang wil
landelijke richtlijn
De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij met
het besluit dat de kinderopvang vanaf 11 mei
weer open mag. Wel ziet de organisatie een
grote uitdaging in het feit dat scholen gefaseerd
opengaan. Elke school kan kiezen voor een
eigen manier om halftijds open te gaan. Dat kan
voor de buitenschoolse opvang en voor
gezinnen problematisch zijn. De
brancheorganisatie pleit daarom voor een
landelijke, eenduidige regeling.
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Noodopvang
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor
kinderen van ouders in cruciale beroepen en
kwetsbare kinderen, geldt dat deze doorloopt.
Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd
verantwoordelijk zijn voor de opvang van
kinderen van vier jaar en ouder die tot deze
groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar
school kunnen. Voor en na school kunnen deze
kinderen net als nu terecht op de BSO.
Noodopvang voor kinderen die in de knel
komen thuis
Kinderopvang Dotjes kan kinderen met een
bijzondere problematiek of moeilijke
thuissituatie in de leeftijd van 0-4 jaar opnemen
in de noodopvang. Kwetsbare kinderen kunnen
dus opgevangen worden in de noodopvang als
dat voor hen nodig/wenselijk is. Dit gebeurt in
overleg met ouders, instanties, de gemeente en
de kinderopvang. Mocht u of uw kind zich in een
dergelijke situatie bevinden, dan mag u ons een
mail sturen. Wij zullen dan gezamenlijk kijken
welke mogelijkheden er zijn.

Voorzorgsmaatregelen om verspreiding van
het coronavirus te beperken blijven ook na 11
mei van toepassing
Gelieve u te houden aan onderstaande
aanvullende gezondheidsmaatregelen:
-

-

-

U brengt en haalt uw kind bij de
achterdeur van de groep (Langdonk) of
de voordeur van het pand
(Nispensestraat).
Kinderen worden gebracht door 1
ouder/verzorger.
Houd bij het brengen en halen 1,5
meter afstand van elkaar.
We ontvangen alleen kinderen en
ouders zonder klachten (verkoudheid,
koorts enz.)
Houd het afscheid kort.

We zijn ontzettend blij dat we de kinderen
binnenkort weer mogen opvangen bij Dotjes
want we hebben ze enorm gemist!

Heel veel knuffels op afstand en tot snel!
Team Dotjes
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