
 
Oss, 15 12 2020 
 
Betreft, kinderopvang moet opnieuw sluiten 
 
 
Beste ouder, 
 
Kinderopvang moet opnieuw sluiten 
Zoals in de toespraak van premier Rutte formeel is bevestigd, moet de kinderopvang met ingang van 
woensdag 16 december de deuren sluiten. Wij zijn enorm verrast door de aangekondigde sluiting en 
kunnen ons voorstellen dat dit onverwachte besluit ook jou overvalt. Dit besluit heeft opnieuw een 
grote impact op je gezins-/werksituatie. We begrijpen dat het gemengde gevoelens met zich 
meebrengt en ook vragen oproept. Daarom vinden we het belangrijk om hierover zorgvuldig en 
duidelijk te communiceren. 
 
Wat weten we nu? 
Vanaf woensdag 16 december 2020 sluit de kinderopvang de deuren voor reguliere opvang (KDV, PW 
en BSO) tot en met zondag 17 januari 2021. In deze periode is de kinderopvang open voor 
noodopvang.  
Deze maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te 
beperken. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van 
de kinderopvang draagt hieraan bij. De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de 
opvang.  
 
Compensatieregeling 
De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, is weer van kracht. Dit betekent: 

 De overheid compenseert ouders die gebruik maken van kinderopvang, tot het maximum 
uurtarief. Zowel voor ouders met, als zonder recht op kinderopvangtoeslag.  

 Het deel van het tarief dat boven het maximum uurtarief ligt, komt voor onze rekening, de 
kinderopvangorganisatie. 

Met deze kennis, verzoeken we je om je facturen door te betalen. 
 
Noodopvang 
Vanaf woensdag 16 december is de kinderopvang open voor noodopvang.  
Wie mag hier gebruik van maken: 

 Kinderen die een overeenkomst hebben met AVEM, voor het aantal uren en op gecontracteerde 
dagen, die in de overeenkomst staan en van wie ten minste één van de ouders werkzaam is in een 
cruciaal beroep.  

 Kinderen in een kwetsbare positie, die via een zorginstantie bekend zijn bij ons. 
Kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen. 
 
Aanmelden voor noodopvang  
Werk je in een cruciaal beroep en wil je gebruik maken van noodopvang? Je kunt je kind hiervoor 
aanmelden via het mailadres van je vaste opvanglocatie. Vermeld hierbij: 

 Voornaam, achternaam en leeftijd van je kind (per kind, wanneer je meer kinderen wilt opgeven) 

 Je beroep en je werkgever 
 
LET OP: de noodopvang is anders georganiseerd dan in het voorjaar. Hierbij geldt het dringende 
verzoek om alleen gebruik te maken van noodopvang wanneer je echt geen andere mogelijkheid hebt. 
Meer informatie over cruciale beroepsgroepen, vind je via deze link.   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


Noodopvang tijdens reguliere openingstijden 
De kinderopvang is open voor noodopvang, alleen tijdens reguliere openingstijden.  

 16, 17, 18 december, en vanaf maandag 04 januari, is de BSO open voor noodopvang tijdens 
reguliere tijden. Scholen organiseren de noodopvang tijdens de eigenlijke, reguliere schooltijden. 

 In de kerstvakantie is de BSO open voor noodopvang, tijdens de reguliere vakantietijden op de 
geclusterde vakantieopvang locatie, van 07.30 uur tot 18.15 uur.  

 Het KDV is open voor noodopvang, tijdens de reguliere tijden 7.30 uur tot 18.15 uur. 

 Het PW is gesloten tot en met 03 januari 2021. Vanaf 04 januari is het PW open voor noodopvang. 
 

Het ouderportaal 
Je hoeft je kind niet aan te melden, maar ook niet af te melden via het ouderportaal. Hierin hoef je 
niets te doen. 
 
Gezondheid 
Inmiddels zijn we allemaal bekend met de beslisboom die geldt voor kinderen van 0 jaar, tot en met 
groep 8. Met deze beslisboom kun je bepalen of je kind wel of niet naar de noodopvang mag.  
 
Wij zijn enorm hard aan het werk om de noodopvang opnieuw vorm te geven. Mocht je vragen 
hebben over je persoonlijke opvangsituatie of heb je een algemene vraag? Neem gerust contact op 
met team Planning & Plaatsing per mail pp@avem-kinderopvang.nl of telefonisch met ons 
hoofdkantoor op 0412 40 50 30.  
 
Zorg goed voor elkaar en voor je naasten. Ondanks alles, wensen wij je fijne feestdagen toe en laten 
we ervan uitgaan dat 2021 meer goeds brengt.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sabine Jansen- van Zelm 
Directeur  
AVEM Kinderopvang 
 
 
 

 

https://www.avem-kinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/12/Beslisboom-kind-0-jaar-t_m-groep-8-2-december.pdf
mailto:pp@avem-kinderopvang.nl

