
 

20 januari 2021 

 

Beste ouder/verzorger, 

De kinderopvanglocaties en de basisscholen blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. Volgens 
het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het 
‘Britse virus’ als bij de ‘oude’ variant. Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen 
over het aantal besmettingen in Nederland en de verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de 
samenleving. Daardoor is het niet mogelijk om kinderopvanglocaties en basisscholen eerder te openen. 
Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
De kinderopvang en het primair onderwijs (waaronder het speciaal onderwijs) blijven wel open voor de 
noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Dat is, 
gelet op de specifieke groepen, verantwoord volgens het OMT.  
 
Bericht van de Staatssecretaris     
Demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): "De kinderopvang kan 
tijdens deze lockdown helaas niet eerder open. Ik begrijp heel goed dat dit een teleurstellende boodschap is voor 
ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen. Ik snap dat de druk hoog is, zowel in de noodopvang als bij 
ouders thuis. Groot respect voor alle ouders die thuiswerken combineren met de zorg voor jonge kinderen en het 
in goede banen leiden van thuisonderwijs, maar volledige opening van kinderopvang is op dit moment niet 
verantwoord gezien de huidige aantallen besmettingen. Voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen met 
minimaal één ouder in een cruciaal beroep kan de noodopvang open blijven. Mede dankzij de enorme inzet van 
medewerkers in de kinderopvang. Ik blijf met de kinderopvangsector in gesprek in aanloop naar het volgende 
weegmoment van alle lockdown-maatregelen.” 
 
Noodopvang 
Deze aankondiging betekent dat de noodopvang vanuit Wasko verlengd zal worden tot 8 februari. Daarbij blijven 
alle eerder gecommuniceerde richtlijnen, afspraken en noodlocaties van toepassing (zie hier voor onze 
nieuwsbrief van 17 december en 13 januari in je mailbox of op onze website www.wasko.nl). De kinderen die op 
dit moment gebruik maken van de noodopvang, zullen dat vanzelfsprekend ook de komende periode mogen 
doen. Zij worden op dezelfde dagen en dezelfde locatie verwacht als tot nu toe het geval is.   
 
Als je een eventuele verandering in jouw situatie hebt of krijgt waardoor de aanwezigheid van jouw kind anders 
wordt dan tot nu toe in januari, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de bij jou bekende 
Locatiemanager. Alleen dan kunnen wij de noodopvang goed verzorgen.  
 
 

  

https://www.wasko.nl/


Factuur en betaling  
Betaal s.v.p. de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Zo behoud je jouw plek op de opvang als deze 
straks weer voor iedereen opengaat. Compensatie van de overheid en Wasko volgt net als tijdens de vorige ‘lock 
down’, op een later moment. 
Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de sluitingsperiode 
volledig vergoed. Een deel van de factuur wordt door de belastingdienst betaald en een deel van de eigen 
bijdrage wordt door Wasko vergoedt. Je ontvangt hier op zo kort mogelijke termijn nader bericht over. 
Klik hier voor meer informatie: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang 
compenseren?' (even scrollen). https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders 
Let op: voor TSO-ouders die geen noodopvang afnemen wordt tijdens de ‘lock down’ de TSO niet gefactureerd. 
TSO valt niet onder de kinderopvangtoeslag en valt niet onder de compensatieregeling. 
 
Tot slot 
De verlenging van de maatregelen is een teleurstelling voor iedereen en doet wederom een groot beroep op ons 
allen. We hopen dat we door het verlengen van de ‘lock down’ en het naleven van alle maatregelen samen de 
verspreiding van het coronavirus een halt kunnen toeroepen. We vertrouwen op je begrip en medewerking. 
 
Veel sterkte en gezondheid gewenst. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rogier Vegter 
Directeur-bestuurder 
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