Aan de ouders/verzorgers van Stichting GOO

Gemert, 3 februari 2022
Betreft: mogelijke sluiting groepen
Beste ouders, verzorgers,
Met het oplopend aantal corona besmettingen en de reeds voelbare personeelskrapte staan we
regelmatig voor een grote uitdaging om alle groepen in de opvang en het onderwijs te bemensen.
Daarbij kunnen we rekenen op veel flexibiliteit van onze medewerkers, waarvoor onze dank. We
doen ons uiterste best om sluiting van groepen te voorkomen.
Helaas hebben we deze week voor het eerst een aantal groepen moeten sluiten. Ook in de komende
periode vragen wij ouders er rekening mee te houden dat er mogelijk groepen gesloten moeten
worden. We zijn ons er zeer van bewust dat dit een hele vervelende en ongewenste situatie is voor
ouders en kinderen, maar wel een realistisch beeld van de huidige situatie die voorlopig nog zal
aanhouden.
Onderwijs
Bij sluiting van een onderwijsgroep wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn van thuisonderwijs.
Opvang
Bij sluiting van een opvangroep bekijken we de volgende mogelijkheden:
•
•

Indien mogelijk zullen opvanggroepen worden samengevoegd. Dit zullen we tijdig
communiceren.
Het aanbieden van opvang op een andere locatie. Dit is alleen mogelijk wanneer er plaats is
in een groep en een kind niet in aanraking is geweest met een besmet persoon.

Bij sluiting van een groep worden de dagdelen automatisch toegevoegd aan het afwezigheidstegoed.
Voor deze dagdelen passen we een verruiming van de geldigheidsduur toe tot 31 december 2022.
Voor ouders die dat niet willen bieden we terugbetaling van de dagdelen aan. Wil je hiervan gebruik
maken dan kun je binnen één maand na de sluitingsdatum van de groep een verzoek indienen via email postbus@stichtinggoo.nl. Let op: ouders moeten in dit geval zelf contact opnemen met de
belastingdienst en de kinderopvangtoeslag aanpassen om terugvordering op een later moment te
voorkomen.
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kun je terecht bij de Kindcentrumleider van je
locatie.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en management van Stichting GOO.

