Betreft: maatregelen lockdown
Almere, 20 december 2021
Helaas, toch weer een lockdown. Voor veel mensen een bittere pil, zeker voor de horeca,
evenementenbranche en ondernemers met een winkel. We zijn er allemaal klaar mee. Maar
natuurlijk willen we meewerken aan het beheersbaar houden van de toegang tot zorg voor ons
allemaal. Dus hierbij nog een corona nieuwsbrief.
Opvang 0-4 jaar blijft “gewoon” open
Het aantal besmettingen bij kinderen van 0 tot 4 jaar is tot nu toe laag. Daarom blijft de
kinderdagopvang voor deze groep kinderen gelukkig open.
Het kabinet vraagt, op advies van het OMT, aan ouders om hun kinderen de komende weken
zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden. Mochten jullie aan deze oproep gehoor geven (of
gewoon lekker op vakantie gaan) dan vragen we jullie om tijdig je kinderen af te melden via het
ouderportaal. Dan kunnen wij alsnog verlofaanvragen van ons personeel in de dagopvang
inwilligen daar veel pedagogisch medewerkers afgelopen maanden extra gewerkt hebben om
alle groepen open te kunnen houden als hun collega’s uitvielen door quarantaine of besmetting.

Help mee de groepen open te houden!
•
•
•
•
•
•
•
•

Breng je kind alleen als je echt opvang nodig hebt
Volg de hygiëne aanwijzingen
Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere ouders, kinderen en zeker onze medewerkers
Kom je binnen in het halletje bij de Baby;- Dreumes;- en Peuterlounge draag dan een mond
en neus bedekkend masker.
Maak gebruik van de beslisboom als je kind of iemand in je gezin klachten heeft.
Kom zelf niet als je corona gerelateerde klachten hebt en wacht op een test uitslag.
Er mag slechts één ouder halen brengen (ook bij meerdere kinderen)
Houd het contact bij het brengen en halen kort. Een uitgebreidere overdracht kan via
ouderportaal of telefonisch.

BSO gesloten tot 10 januari.
Voor de bso is dit weekend gekozen voor gelijkstelling aan de sluiting van het onderwijs. We
horen op maandag 3 januari of we vanaf 10 januari weer geheel open mogen. Tot die tijd bieden
wij alleen Noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

Wat betekent dit voor uw kind?
Dit betekent dat uw kind(eren) GEEN gebruik kunnen maken van de BSO.
Er zijn twee uitzonderingen:
•
wanneer beide of één ouder(s) werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen.
•
kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie
maatwerk nodig hebben.
Wie onder de vitale beroepen vallen kunt u lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

Staat uw functie niet in de lijst? Dan is het uitgangspunt dat uw kind(eren) dan niet naar school
en de BSO gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen.
Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor ouders die de samenleving
draaiende houden.
Wat betekent dit voor u als ouder(s)/verzorger(s)?
Wij begrijpen dat dit voor u een bijzonder vervelende situatie kan zijn en wij
vertrouwen er op dat u begrip heeft voor deze situatie. Deze uitzonderlijke situatie
raakt ons allemaal, heel Nederland, heel de wereld.
Compensatie BSO
Alle ouders van de BSO hebben vanaf deze week recht op compensatie vanuit de overheid voor
de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief kinderopvang toeslag (KOT).
• Ouders die recht hebben op KOT ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun
rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. Het moment van uitbetaling is op dit
moment nog niet bekend. Informatie hierover zal later volgen.
• Ouders zonder recht op KOT kunnen deze tegemoetkoming aanvragen bij de SVB. Het
moment van het starten van de tegemoetkomings-aanvraag is op dit moment nog niet
bekend. Informatie hierover zal later volgen.
Voor meer informatie bekijk dan de site van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-kostenkinderopvang-ouders

Opgeven voor de noodopvang is noodzakelijk
Moet u gebruik maken van de noodopvang? Dan is opgeven noodzakelijk.
Wilt u dit uiterlijk 23 december voor 12:00 uur doen. Dan kunnen wij de noodopvang zo
goed mogelijk organiseren.

Let op!
Opgegeven voor de noodopvang kan doormiddel van het volgende formulier:

BSO formulier opgeven noodopvang 27 t/m 31 december *
BSO formulier opgeven noodopvang 3 t/m 7 januari
*31 december sluit Speel-Mere om 17:00 uur i.v.m oudjaarsdag.
Tot slot
Heb je vragen? Lees dan eerst de informatie van de overheid door, daarna kun je algemene
zaken stellen aan ons de pedagogisch medewerkers van je kind(eren)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang

We wensen jullie ondanks alle beperkingen toch fijne feestdagen. Laten we hopen dat we snel
weer alles kunnen en mogen en we jullie allen en vooral de kinderen snel weer in goede
gezondheid zien. Daar kijken we naar uit!

