Deventer, 15 december 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft de regering wederom besloten om in de strijd tegen de
verspreiding van het Corona-virus de scholen en de kinderopvang te sluiten.
Deze maatregel gaat in vanaf morgen, 16 december en duurt in ieder geval tot en met 17 januari
2021.
Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van ouders in “vitale beroepen”: zij worden – mits zij
geen klachten hebben – gedurende deze periode wel opgevangen wanneer nodig.
Voor kinderen van deze ouders geldt het volgende:
Gaat uw kind naar school dan geldt dat hij/zij onder de reguliere schooltijden op school opgevangen
kan worden en buiten deze tijden op de BSO de Wizard.
Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf dan geldt dat hij/zij kan worden opgevangen op het
kinderdagverblijf.
Gaat uw kind naar het peuterspelen dan geldt dat hij/zij ook kan worden opgevangen op ons
kinderdagverblijf.
Wat is een vitaal beroep?

Vitale beroepen zijn volgens de Rijksoverheid "cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende
moeten houden" en vragen om een continue bezetting. Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de
uitbraak en kinderen hebben, kunnen gebruik blijven maken van kinderopvang.
De lijst met cruciale beroepsgroepen:
•

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen

• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en
examens
•

Openbaar vervoer

• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de
aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar
ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere
producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
•

Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

•

Vervoer van afval en vuilnis

•

Kinderopvang

• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van
noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
•

Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard)

•

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente)

Wanneer u tot de categorie ouders behoort met een “vitaal beroep” volgens bijgaande lijst, dan
kunnen wij de opvang voor uw kinderen verzorgen. Wij verzoeken u dan om ons zo spoedig mogelijk
een mail te sturen met de gewenste opvangdagen en uw beroep (info@de-company.nl).
Uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als
mogelijk thuis regelen.
De huidige planning voor opvang komt voor alle kinderen vanaf morgen volledig te vervallen. Uw
eventuele nieuwe aanvragen zullen wij, na ontvangst van uw mail, zsm behandelen.
De compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang zal weer worden opgetuigd door de
Rijksoverheid. Zij gaan uw eigen bijdrage vergoeden tot het maximaal te vergoeden uurtarief van de
Belastingdienst. Wij zullen, vanaf 16 december tot 17 januari, het verschil tussen het maximaal te
vergoeden uurtarief en ons tarief achteraf aan u terug betalen. Wij vragen u daarom de facturen
gewoon te betalen en niets te wijzigen bij de kinderopvangtoeslag. Alleen op deze manier blijft het
mogelijk kinderopvang te bieden, ook na de Corona-periode.
Er leven bij u ongetwijfeld nog vragen. Ook wij hebben nog niet alle antwoorden.
Wij volgen het nieuws op de voet en zullen u informeren zodra wij nieuws hebben dat voor u van
belang kan zijn.

Met vriendelijke groet,

Jeanette Willemsen

