
 

 

    

18 maart 2020 
 

Beste ouder en/of verzorger, 
 

Wat een gekke tijd is dit voor ons allen. Onze opvanglocaties bleven de afgelopen dagen ongekend stil, 

met uitzondering van de noodopvang van een kleine groep kinderen van ouders met een cruciaal beroep, 

waarvoor wij ons met liefde inzetten. 

 

De afgelopen dagen zijn wij druk bezig geweest om zoveel mogelijk zaken te regelen, hetzij binnen 

Wasko, hetzij in overleg met de gemeenten en brancheverenigingen. 

 

Factuur voor de opvang 

Afgelopen maandag, 16 maart, zijn de facturen verstuurd voor de opvang van je kind(eren) voor de 

maand april. We hebben een aantal vragen ontvangen over de betaling van de factuur. We konden hier 

nog niet volledig antwoord op geven omdat het voor ons ook onduidelijkheid was. 

 

Inmiddels is er meer helderheid vanuit het kabinet. Zij vragen aan ouders die normaliter kinderopvang 

afnemen, de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit 

moment niet van opvang gebruik kunnen maken. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede 

opvang te verzorgen. Bij het doorbetalen van de factuur behoud je het recht op kinderopvangtoeslag en 

blijft ook de plek behouden als de kinderopvang weer regulier opengaat. De inzet van het kabinet is om 

naast het behoud van kinderopvangtoeslag ook de eigen bijdrage zo veel mogelijk te compenseren. Het 

kabinet zal hier de Tweede Kamer zo snel mogelijk over informeren.  Zodra we hier meer over horen, 

zullen we de uitkomst zo snel mogelijk met je delen. Lees via deze link ook de brief vanuit de 

branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK 

https://www.wasko.nl/wp-content/uploads/2020/03/Brief-ouders_betreft-zorgen-kosten-kinderopvang-coronavirus-wasko.pdf


 

(belangenbehartiging ouders in de kinderopvang). In de brief geven deze organisaties aan dat je je geen 

zorgen hoeft te maken over de kosten voor kinderopvang.  

Als door omstandigheden je inkomen omlaag gaat, dan kun je meer kinderopvangtoeslag aanvragen bij 

de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Je ontvangt de verhoogde kinderopvangtoeslag dan zo 

snel mogelijk.  

 

Samenvoegen (clusteren) 

Wanneer je als ouder (of als één van de ouders/verzorgers) een ‘cruciaal’ beroep hebt zoals dat 

omschreven is door de Rijksoverheid, kun je gebruikmaken van de noodopvang bij Wasko. 

 

Ons uitgangspunt voor de noodopvang is dat kinderen zoveel mogelijk worden opgevangen op de voor 

hun vertrouwde locatie. Dit betekent dat we uitsluitend gaan samenvoegen met een andere locatie als er 

slechts één of twee kinderen aangemeld zijn. Om de gezondheid en veiligheid van kinderen, ouders en 

medewerkers te waarborgen worden kinderen in de noodopvang opgevangen in groepjes van maximaal 

5 kinderen. De locaties die opvang bieden zijn afgestemd met de gemeenten. Alle ouders krijgen via hun 

locatiemanager per e-mailbericht meer informatie hoe dit centraal in hun gemeente is geregeld. 

 

Maak je gebruik van de noodopvang en er komt een wijziging in je werk- of privésituatie, wil je dit dan 

s.v.p. z.s.m. doorgeven aan de locatiemanager van jouw kinderopvanglocatie? 

 

Tot slot 

Al met al is dit ook voor kinderen een pittige tijd. Ze zijn thuis bij jullie als ouders terwijl je waarschijnlijk 

ook probeert te werken. Een aantal kinderen wordt opgevangen in school of gaat naar de BSO of naar het 

kinderdagverblijf waar het anders is dan normaal. Dat kan best leuk en bijzonder zijn, maar het is ook 

onwennig en onrustig. Onze medewerkers doen er alles aan om de kinderen zo goed mogelijk op te 

vangen in de noodopvang. 

 

Goed om te weten 

Op onze Facebookpagina delen we tips voor thuiszittende kinderen en ouders. 

Voor meer informatie over de kinderopvang en de sluiting, zie ook de vragen en antwoorden op de 

website van het RIVM en de Rijksoverheid.  We houden je ook op de hoogte via wasko.nl onder het kopje 

Nieuws. 

 

Mocht je nog vragen hebben en kun je het antwoord niet terugvinden op bovengenoemde websites, stel 

dan je vraag via communicatie@wasko.nl en/of kindplanning@wasko.nl. We doen ons best z.s.m. je 

vraag te beantwoorden. Graag via e-mail zodat de pedagogisch medewerkers en andere collega’s zich 

kunnen concentreren op de zorg voor de kinderen. 

 

We danken voor je begrip, medewerking en verantwoordelijkheid om zo met elkaar nieuwe besmettingen 

te voorkomen! 

 

Met vriendelijke groet,  

Rogier Vegter, Directeur-bestuurder 
   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport
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