
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Tijdens de persconferentie van 14 december is definitief bekend gemaakt dat de kinderopvang dicht 

zal gaan vanaf morgen, woensdag 16 december 2020. Voor ons en voor u als ouder(s) heeft dit een 

grote impact. We willen voor u zo helder mogelijk schetsen wat dit in de praktijk voor u en uw 

kind(eren) betekent. 

 

Concreet houdt dit in: 

- De kinderopvang (kinderdagverblijf, BSO en peuteropvang) sluit vanaf woensdag 16 

december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021.  

- De kinderopvang is enkel open voor noodopvang.  

- Alle kinderen worden uit de opvangkalender van Konnect ‘verwijderd’ in de periode t/m 17 

januari. Dit kunt u inzien in uw opvangkalender in de Konnect-app.  

- Noodopvang kan aangevraagd worden voor gezinnen waarbij één of beide ouders werkzaam 

zijn in de cruciale sector. Wanneer in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, 

verzoeken wij u dringend om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.  

- Bijgevoegd de lijst met cruciale beroepsgroepen. Op basis van deze beroepsgroepen mag 

noodopvang aangevraagd worden. Wij gaan in deze uit van de eerlijkheid van de mens en 

hopen dat ons vertrouwen in u niet beschaamd wordt.  

- We bieden tevens noodopvang voor kwetsbare kinderen. 

- LET OP: Deze noodopvang geldt voor ouder(s) die een contract hebben met Stichting 

Kinderopvang Oud Gastel en voor de dagen en uren zoals in het contract is vastgelegd. Dit is 

dus anders dan de situatie in het voorjaar! 

- BSO: Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en Stichting Kinderopvang Oud 

Gastel gedurende de reguliere openstellingstijden van de BSO (VSO en NSO). In de 

vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO 

noodopvang voor onze reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die 

de BSO hanteert tijdens deze vakantieperiode.   

 

Zit uw kind op de kinderopvang of op de BSO en wilt u gebruik van onze noodopvang omdat beide 

ouders werkzaam zijn in de cruciale sector? Doorloop dan de volgende stappen: 

- Dien op reguliere wijze een aanvraag in via de Konnect app. LET OP: dit betreft de normale 

opvangdagen zoals in uw contract met Stg. Koog is vastgelegd! 

- Bij het balkje ‘opmerking toevoegen’ kunt u aangeven dat het noodopvang betreft 

- LET OP: Bij de aanvraag moet u kiezen voor ‘in rekening brengen’. Ons systeem staat zo 

ingesteld dat de periode t/m 17 januari niet gefactureerd wordt. Let op:  U zet dus geen 

tegoed in.  

- Uw aanvraag is definitief wanneer u goedkeuring heeft ontvangen en uw kind te zien is in de 

opvangkalender in de Konnect-app.  

 

 



Zit uw kind op de peuteropvang en wilt u gebruik maken van onze noodopvang omdat beide 

ouders werkzaam zijn in de cruciale sector (exclusief de kerstvakantie)? Doorloop dan de volgende 

stappen: 

- Stuur een email naar leidinggevenden@stgkoog.nl met daarin de volgende informatie: naam 

en geboortedatum van uw kind(eren) en dag(en) van benodigde opvang (dit betreft de 

normale opvangdagen zoals in uw contract met Stg.Koog is vastgelegd) 

- De noodopvang is definitief wanneer u een bevestigingsmail heeft ontvangen 

- Aanspreekpunt voor de noodopvang is Diana Lips, bij afwezigheid Tamar van Alphen 

 

Heeft u een flex of vak/adv contract maar heeft u géén recht op noodopvang? U krijgt uw minimale 

afname gefactureerd en deze wordt door de compensatieregeling vergoed.  

 

Administratief houdt dit het volgende in: 

- We doen op u als ouder een beroep om de facturatie voor de kinderopvang door te betalen. 

De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. 

Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel 

met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het 

deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van Stichting Kinderopvang Oud 

Gastel. Deze compensatie krijgt u vanuit onze Stichting uitbetaald. 

- Tegoeden in de periode van 16-12-2020 t/m 17-01-2021 worden verwijderd omdat u deze 

uren vergoed krijgt vanuit de compensatieregeling.  

- Bestaand tegoed welke in de periode van 16-12-2020 t/m 17-01-2021 verloopt, kan niet 

verlengd worden. Helaas kunt u dit tegoed door overmacht niet inzetten. 

 

Nieuwe kinderen: 

- Uw kind start op de geplande datum die in uw contract is opgenomen.  

- Valt deze datum in de periode t/m 17 januari 2021? Dan geldt bovenstaande informatie ook 

voor u.  

 

Locatie noodopvang: 

De noodopvang zal voor alle kinderen plaatsvinden op de hoofdlocatie te Oud Gastel in de 

groepsruimte van de Bikkeltjes (dreumesgroep). Dit geldt ook voor de kinderen van de locatie te 

Stampersgat. Wanneer de groepsaantallen te groot worden, zullen de kinderen vanuit deze groep 

gedurende de dag verdeeld worden over de ruimtes op de locatie te Oud Gastel. Dit doen we op 

basis van leeftijd. Brengen en halen is op alle momenten op de hoofdlocatie.  

 

Medewerkers 

Medewerkers die op de noodopvang werkzaam zijn zullen niet altijd het bekende gezicht van uw kind 

zijn, maar natuurlijk wel vaste gezichten binnen onze organisatie. We hopen op uw begrip in deze.  

 

mailto:leidinggevenden@stgkoog.nl


We hopen dat alle bovenstaande informatie duidelijkheid creëert in deze bijzondere periode. We 

wensen u allen succes en mochten we u niet meer zien; ondanks de omstandigheden fijne 

feestdagen en we hopen u volgend jaar in goede gezondheid weer terug te zien! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fred Lambregts 

Directeur Stichting Kinderopvang Oud Gastel 


