Beste ouder, beste gastouder,

Zojuist heeft de overheid het besluit genomen om vanaf morgen alle scholen en
kinderopvang te sluiten. We willen jullie middels deze brief op de hoogte houden van wat dit
betekent voor de gastouderopvang voor zover nu bekend.

Kinderopvang
Vanaf morgen (maandag 16 maart) zal de nieuwe maatregel ingaan voor zowel scholen als
kinderopvang. Deze maatregel zal ook gelden voor de gastouderopvang en zal van kracht
blijven tot en met maandag 6 april.
Wat betekent dit concreet voor ouders en gastouders?
Het kabinet heeft in samenwerking met de belangenverenigingen kinderopvang het
volgende besluit genomen voor de komende periode:
‘De eerstkomende twee dagen gaat ieder open zoals gewoon, en is er alleen opvang voor
kinderen wiens beide ouders in vitale beroepen werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
Er is een lijst met vitale beroepen op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen’
Dit betekent concreet dat gastouders die kinderen opvangen van ouders die beiden een
vitaal beroep hebben, opvang bieden voor de komende twee dagen. Van ouders die geen
vitaal beroep hebben, wordt gevraagd zelf thuis te blijven of een andere vorm van opvang
te regelen. Na deze twee dagen wordt verwacht dat er meer duidelijkheid is over de te
volgen lijn voor de komende drie weken. We vragen ouders en gastouders telefonisch met
elkaar af te stemmen of en hoe de opvang de komende weken in te zetten.
Financiële gevolgen
In de komende dagen worden allerlei zaken verder uitgewerkt door het kabinet. De
gemeente zal locaties gaan aanwijzen waar de opvang voor kinderen met ouders in vitale
beroepen plaats gaat vinden. Gemeenten werken daarin samen in de veiligheidsregio’s.
Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te
houden en de facturen te betalen. Voor nu is het bericht vrijgegeven dat de
kinderopvangtoeslag gewoon doorbetaald wordt. Ook de financiële consequenties zullen
de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.
Bambini a Casa wil ouders en gastouders in lijn van het verzoek van het kabinet dan ook
vragen om de contracten en facturen voor de komende periode in stand te houden. Zodra

er meer informatie is over hoe het kabinet hiermee zal omgaan, zullen we dit uiteraard
meteen communiceren en samen bekijken hoe we hiermee om dienen te gaan.

Verdere vragen?
Ook de medewerkers van Bambini a Casa werken zoveel mogelijk thuis en proberen de
opvang van hun eigen kinderen te regelen wanneer deze geen klachten hebben. We doen
ons uiterste best zo goed mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn voor vragen op ons vaste
telefoonnummer 077 – 354 23 45. Vragen kunnen uiteraard ook via de mail gesteld worden;
info@bambiniacasa.nl. Vanwege mogelijke extra drukte kan het zijn dat je iets langer moet
wachten op antwoord dan je van ons gewend bent. We hopen op jullie begrip.
De ontstane situatie is een crisissituatie en is voor ons allen nieuw. We hopen en rekenen
daarom op jullie vertrouwen en begrip, zodat we voor iedereen aan een goede gezondheid
kunnen blijven werken.

Met hartelijke groet,
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