
 

Zevenaar, 4 juni 2020 

Geachte ouders, verzorgers,  

Op maandag 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open en daarmee ook de BSO. Daar zijn wij heel 

blij mee! We kijken er naar uit om de kinderen weer allemaal te mogen ontvangen. De aandacht van 

onze pedagogisch medewerkers zal gericht zijn op het herstellen van de contacten en het samen 

werken aan een leuke, ontspannen sfeer op de groep. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich 

weer snel op zijn of haar gemak voelt bij ons.  

Natuurlijk blijft de veiligheid voorop staan en zeker nu we weer met meer mensen op de BSO zijn, is er 

extra aandacht voor het naleven van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. In de bijlage ontvangt u 

nogmaals deze aanvullende gezondheidsmaatregelen.  

Ook willen wij u erop wijzen dat het aan- en afmelden van uw kind in het Ouderportaal van groot 

belang is. Op basis hiervan plannen wij onze pedagogisch medewerkers in. Een juist overzicht van het 

aantal kinderen wat wij kunnen verwachten is hierin essentieel.  

Bijna zomervakantie… 

Wij willen u alvast laten weten dat wij een ontzettend leuk vakantieprogramma voor de BSO aan het 

voorbereiden zijn. Nu veel kinderen deze zomer waarschijnlijk niet op vakantie zullen gaan, willen wij 

ze bij Zonnekinderen op een veilige manier een geweldig leuk activiteitenprogramma aanbieden, 

gebaseerd op onze pijlers Sport, Cultuur, Natuur, Multimedia en Wereldwijs. Binnenkort ontvangt u 

hierover meer informatie.  

Afhandeling uitbetaling compensatieregeling  

Nu de BSO weer gedurende onze reguliere openingstijden geopend is , vervalt per 8 juni ook de 

compensatieregeling van de overheid.  

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen 

bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online: svb.nl/nl/vergoeding-

kinderopvang 
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in 
aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. Indien u recht 
heeft op deze vergoeding ontvangt u eind juni een brief van de SVB. Hierin staat uitgelegd dat de 
vergoeding in één keer rond 8 juli op uw rekening zal worden overgemaakt. Om de hoogte en de 
berekening van het bedrag te zien, kunt u naar de website van de SVB gaan waar u kunt inloggen met 
uw DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunt u hier de gegevens zien waarmee de 
Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u nogmaals voor uw 
vertrouwen en flexibiliteit.  Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neemt u dan gerust 
contact op met de afdeling Relatiebeheer via telefoonnummer 0316- 340079 of mail: 
info@zonnekinderen.nl.  

Met vriendelijke groet,  

Margriet Hofstee 
Operationeel directeur Kinderopvang Zonnekinderen  
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