
 

 

 

Zevenaar, 15 december 2020 

 

Geachte ouders, verzorgers,  

Bij deze informeren wij u over de nieuwe aanvullende maatregelen rond het Coronavirus die met ingang 
van woensdag 16 december 2020 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 17 januari 2021.  

Kinderopvang Zonnekinderen biedt in deze periode alleen opvang aan kinderen van ouders in cruciale 
beroepsgroepen, die een kinderopvangcontract bij Zonnekinderen hebben. Deze noodopvang vindt alleen 
plaats op de contractueel vastgelegde dagen. Indien u op andere dagen opvang nodig heeft, kunt u dit 
aanvragen middels Extra Opvang in het Ouderportaal.  

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u gebruik maken van de noodopvang? Dan vragen wij u dit vandaag 
door te geven aan Relatiebeheer, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in de personele bezetting. 
Vanaf woensdag 16 december worden alle kinderen op Afwezig gezet in het Ouderportaal door ons.  

Een overzicht van de cruciale 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 

Ruildagen en compensatieregeling 

Net als tijdens de vorige sluiting van de kinderopvang kunt u uw niet gebruikte opvangdagen in de periode 
van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 inzetten als ruildag. We hanteren hiervoor een 
verruimde periode tot en met 31 december 2021.  
Ook nu is de compensatieregeling voor de kosten van de kinderopvang van toepassing, mits de factuur 
volledig is betaald.  
Dit houdt in dat u uw eigen bijdrage, tot aan het maximum uurbedrag, gecompenseerd krijgt vanuit de 
overheid. Het restant wordt door Zonnekinderen aan u betaald. Wij zullen op zo kort mogelijke termijn 
tot betaling van het deel van Zonnekinderen overgaan.  

Tenslotte 

Meer informatie over de landelijke maatregelen en het coronavirus vindt u op onderstaande link.   
Wij vragen u deze informatie nauwlettend door te lezen. 

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

 
Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode.  

Met vriendelijke groet,  

drs. M.H.G.M. de Groot (Mariëlle) 

Stafmedewerker Kwaliteitszorg 
Kinderopvang Zonnekinderen  
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