31 maart 2020
Beste ouders, beste gastouders,

We willen jullie allereerst bedanken dat jullie in grote getale gehoor hebben gegeven aan
het regulier betalen van de factuur over periode maart, zodat wij ook de gastouders tijdig
hun vergoeding hebben kunnen overmaken. Dankjewel!
Verlenging maatregelen
Vanavond heeft het kabinet besloten om de maatregelen omtrent het Coronavirus te
verlengen tot en met 28 april 2020. Dit besluit geldt ook voor de gastouderopvang.
Concreet betekent dit dat de opvang tot bovengenoemde datum gesloten zal blijven voor
kinderen van ouders zonder cruciaal benoemd beroep (zie ook
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen).
Voor ouders in cruciale beroepen betekent dit dat de opvang door kan blijven lopen mits
aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan:
-

Zowel het gehele gezin van de vraagouder als het gehele gezin van de gastouder zijn
koortsvrij
Zowel de gastouder als het gastkindje vertonen geen klachten (verkoudheid, koorts,
hoesten, niezen)
De gastouder (of directe huisgenoten) valt niet in een risicogroep

Betaling
Ook nu wordt opgeroepen om de factuur voor de periode april op reguliere wijze te
voldoen. De compensatieregeling zal t/m 28 april 2020 worden doorgetrokken; ouders
ontvangen hun eigen bijdrage terug over deze periode. Zodra verdere details bekend zijn,
laten we jullie dit weten.
Verdere vragen
Voor antwoorden op de meest gestelde vragen kunnen jullie terecht op de website van
Kinderopvangtotaal: https://www.kinderopvangtotaal.nl/de-belangrijkste-vragen-enantwoorden-over-gastouderopvang/
We realiseren ons dat deze verlenging ingrijpend is. We proberen jullie daarom zo goed
mogelijk te helpen bij vragen en eventuele onvoorziene situaties. Zowel de GGD als de
gemeente staan ons hierin bij. We doen daarom wederom een beroep op jullie begrip en
vertrouwen.

We hopen jullie hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog
aanvullende vragen zijn, dan horen wij het graag via telefoonnummer 077 – 354 23 45 of
info@bambiniacasa.nl. We houden jullie uiteraard op de hoogte van actualiteiten.
Met hartelijke groet,
Anniek Houben-Wolbertus
Directeur Gastouderbureau Bambini a Casa

