
 

15 december 2020 

Beste ouder en/of verzorger, 

 
Je hebt het ongetwijfeld gelezen en/of gehoord. Kinderopvang en scholen gaan dicht met ingang van woensdag 
16 december tot en met ten minste 17 januari 2021. Dit liet premier Rutte gisteravond weten tijdens zijn speech in 
het Torentje na afloop het spoedoverleg van de Ministerraad op 14 december. De besmettingscijfers gaan de 
verkeerde kant op en het Kabinet wil bewegingen en contactmomenten tot een minimum terugbrengen. Sluiting 
van onderwijs en kinderopvang draagt hier aan bij. Noodopvang zal binnen de reguliere tijden van de 
kinderopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen, die een contract met de 
kinderopvang hebben. Noodzakelijk maatregelen, maar wel vervelend voor ouders, kinderen en medewerkers. 
 
Wat houdt dit in? 
 
Sluiting 
Vanaf woensdag 16 december sluit de kinderopvang haar deuren voor de reguliere opvang (DOV, BSO, PSG en 
TSO) tot en met ten minste zondag 17 januari 2021. 
 
Noodopvang 
Vanaf a.s. woensdag is de kinderopvang open voor ouders die een contract hebben met ons, voor het aantal uren 
dat in het contract is afgesproken, en van wie één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook wordt 
noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. 
Deze week vangen we de kinderen op hun eigen locatie op. Vanaf volgende week voegen we locaties samen. 
Hoe dat in zijn werk gaat, hoor je a.s. donderdag. 
 
Noodopvang alleen tijdens reguliere tijden 
Kinderopvang is open voor noodopvang alleen tijdens reguliere openingstijden. Dat betekent dat vanaf 
21 december, als de kerstvakantie begint, de BSO open is voor noodopvang tijdens reguliere vakantietijden. 
Vanaf maandag 4 januari, als de kerstvakantie voorbij is, maar de scholen nog dicht zijn, is de BSO weer open 
voor noodopvang tijdens reguliere (niet-school) tijden. Scholen zullen in die periode zelf noodopvang moeten 
organiseren voor de kinderen wiens ouders werkzaam zijn in cruciale beroepen.  
 
Cruciale beroepen 
Ouders die reeds klant zijn bij de kinderopvang en bij wie één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, hebben 
recht op noodopvang binnen reguliere tijden van de kinderopvang. Als in een gezin slechts één ouder een 
cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk te proberen zelf de kinderen op te vangen. 
 
Klik hier voor een lijst met cruciale beroepen. We doen een dringend beroep op je om goed naar deze lijst te 
kijken en ook naar dit overzicht te handelen. Indien je een cruciaal beroep hebt, dan hebben we een 
beroepenverklaring nodig. Deze ontvang je vandaag nog via de locatiemanager. Vul deze verklaring s.v.p. 
vandaag nog in. 
 
 

  

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


Inventarisatie 
In de mail die je vanmiddag ontvangt van de locatiemanager kun je ook aangeven wanneer je noodopvang nodig 
hebt in de komende 5 weken. 
 
Compensatie/betaling facturen 
A.s. donderdag ontvang je meer informatie over compensatie, betaling facturen enzovoorts. De compensatie zal 
in lijn zijn met de compensatie tijdens de eerste lock-down. Zie hier alvast de link naar de Rijksoverheid.  
 
We danken je voor je flexibiliteit de afgelopen periode en rekenen weer op jullie medewerking. 
We realiseren ons dat er weer veel op jullie schouders komt. We wensen je veel sterkte. Alleen samen krijgen we 
Corona onder controle. Klik hier voor meer informatie. 

Met vriendelijke groet, 

Rogier Vegter 
Directeur-bestuurder Wasko Kinderopvang 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/none/202000428_kinderopvangsluiting1412_def.pdf

