
 

 
 

 

Zevenaar, 15 december 2020 

 

Beste collega,   

Bij deze informeren wij je over de nieuwe aanvullende maatregelen rond het Coronavirus die met ingang van 
woensdag 16 december a.s. van kracht zijn voor de kinderopvang.  

De Nederlandse overheid legt alle kinderopvangcentra in Nederland op om haar deuren te sluiten. Dit gaat in op 
woensdag 16 december en zal vooralsnog duren tot en met maandag 18 januari 2021.   

Voor de opvang geldt:  

 Wij bieden alleen opvang aan kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen die een contract bij 
Zonnekinderen hebben. Deze noodopvang vindt dan plaats op de contractueel vastgelegde opvangdagen. 
Indien ouders op een andere dag opvang nodig hebben, kunnen zij dit middels Extra Opvang aanvragen in 
het Ouderportaal.  

 Ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep die geen contract hebben bij Zonnekinderen 
kunnen wel een contract voor noodopvang afsluiten. Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij de 
afdeling Relatiebeheer.  

 Een overzicht van deze beroepsgroepen is te vinden via de volgende link:  

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

Alle ouders zijn vandaag door ons geïnformeerd over bovenstaande maatregelen. Deze brief vindt je terug onder 
het nieuwsbericht van vandaag op intranet en is ook als bijlagen bijgevoegd bij deze brief.  

Hoe gaat het nu verder?  
Op woensdag 16 december openen al onze locaties met twee personen. Dit om de kinderen die gebracht worden 
op te vangen. Per dag is iedere locatie in ieder geval bezet door twee medewerkers. De regioplanners maken 
hiervoor een planning.  

Waarschijnlijk zit je zelf ook met veel vragen over wat deze nieuwe lockdown voor jou en je werk betekent. Dat 
begrijpen wij en wij zullen ons uiterste best doen om zoveel mogelijk vragen te inventariseren en te 
beantwoorden. Houd hiervoor het intranet in de gaten of neem in zeer dringende gevallen contact op met HRM. 

Contact houden  
De komende periode zullen jullie de kinderen weer moeten missen. De vorige lockdown heeft ons geleerd dat 
kinderen en ouders het fijn vinden om af en toe een bericht van jullie als pedagogisch  medewerkers te 
ontvangen. Voel je als team vrij om dit ook te doen.  

Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact met op met je leidinggevende of de 
betreffende afdeling van het Serviceburo.  

Ook nu doen wij weer en beroep op jullie flexibiliteit en inzet, dat waarderen wij  enorm. Wij wensen je in deze 
onzekere periode veel sterkte toe. 

Met vriendelijke groet,  
 
Margriet Hofstee 
Operationeel directeur Kinderopvang Zonnekinderen  
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