
 

Aan de ouder(s)/verzorgers van kinderen van locaties van GOO opvang en onderwijs. 

 

Onderwerp: De opvanglocaties gaan sluiten, maar niet voor wie ons hard nodig heeft 

 

Gemert, 15 december 2020 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Wat zijn we met zijn allen bezorgd over de impact die het coronavirus heeft op ons leven.  

Het Kabinet heeft gisteren besloten om de kinderopvang en de scholen in Nederland vanaf woensdag 

16 december a.s. te sluiten tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021. Onze kindcentra zijn 

daarom vanaf morgen dicht, maar niet voor de kinderen en ouders die ons hard nodig hebben. We 

informeren u in deze brief zo zorgvuldig mogelijk. 

Noodopvang 

Er is kinderopvang beschikbaar voor de kinderen van ouders die werken in de cruciale beroepen. Zie 

bijgaande link voor een overzicht van de cruciale beroepen. Overzicht cruciale beroepen tijdens 

lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Wanneer slechts een van ouders werkzaam is in 

een cruciaal beroep, vragen wij u in eerste instantie om zelf te kijken naar mogelijkheden voor 

opvang. Heeft u toch noodopvang nodig? Alleen ouders die al klant zijn bij de kinderopvang van GOO 

kunnen hier gebruik van maken door het opvangverzoek in te vullen in ouderportaal Konnect*. Bent 

u werkzaam in een cruciaal beroep en heeft u meer uren opvang nodig dan normaal, kunt u dit in 

Konnect aangeven.  

*Tot en met 17 januari kunnen geen nieuwe contracten afgesloten worden voor opvang, peuterwerk 

of BSO. 

Aanmelden noodopvang 

U kunt uw kinderen aanmelden voor noodopvang via Konnect. Voor deze week geeft u uiterlijk 

vanavond voor 20.30 uur aan of u hier gebruik van wilt maken. Vanaf dan geeft u wekelijks uiterlijk 

op vrijdag voor 12.00 uur door of u gebruik maakt van noodopvang de daaropvolgende week. Let op: 

als u een opvangdag aanvraagt via Konnect dan ziet u bij het kopje ‘betaling’ standaard de 

mededeling: ‘’de aanvraag wordt in rekening gebracht op de factuur’. De kosten worden echter niet 

in rekening gebracht. Kinderen staan in Konnect standaard al afwezig gemeld voor de periode 16 

december tot en met 17 januari 2021. U hoeft daar zelf niets in aan te passen.  

Onze locaties vangen ook kinderen in kwetsbare situaties op. Dit gebeurt in overleg met de 

teamleider de locatie. 

Ruilservice en incidentele inkoop 

Tijdens de lockdown-periode bouwt u over de afwezige dagen geen tegoed op voor de ruilservice. 

Ook de al incidenteel aangevraagde opvang komt te vervallen. Heeft u een ruildag aangevraagd in 

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


deze periode en is deze toegekend? Dan worden deze uren teruggezet in uw afwezigheidstegoed. 

Mogelijk is dit niet direct zichtbaar in Konnect, maar dit zal later gecorrigeerd worden. 

Compensatieregeling voor ouders 

De compensatieregeling van de overheid geldt dit keer voor alle ouders, met en zonder 

kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat de overheid ouders compenseert tot het maximum uurtarief. 

We vragen u om, net als tijdens de sluiting van de kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te 

blijven betalen. Compensatie vindt achteraf plaats. 

Financiering gemeenten 

Ook ouders die gebruik maken van gemeentelijke regelingen komen in aanmerking voor 

compensatie. Ook dan verzoeken we u de facturen door te blijven betalen, waarna achteraf 

compensatie zal plaatsvinden. 

Wij vragen uw begrip en medewerking in deze bijzondere omstandigheden.  

Tot slot wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de veerkracht van onze kinderen, ouders en 

medewerkers in deze crisis.  

Met vriendelijke groet, 

Ab Groen, bestuurder 


