Dinsdag, 2 juni 2020
Beste ouders, verzorgers,
Wij zijn in volle voorbereiding om vanaf 8 juni weer volledig te kunnen draaien, uiteraard binnen de
richtlijnen van het RIVM. Graag delen we met u de meest recente informatie omtrent de
kinderopvang.
Wijziging regels halen en brengen vanaf 8 juni
De regels voor het halen en brengen worden versoepeld vanaf 8 juni. Omdat deze per locatie
verschillend zijn, ontvangt u hierover nog informatie van de groep of regiomanager. De opvang wijkt
hiermee af van de regels in het onderwijs.
Geef uw vakantie door in de Ouderapp
Weet u al wat u gaat doen in de zomervakantie? Blijft u thuis of gaat u er toch op uit? U helpt ons
enorm als u in de Ouderapp kunt aangeven wanneer u uw kinderen in de zomervakantie niet zal
brengen naar de opvang. Dat is voor ons van belang om de personeelsbezetting op de groepen te
kunnen plannen. Normaliter baseren we de vakantiebezetting op het beeld van andere jaren, maar
we gaan er van uit dat deze er dit jaar anders uitziet. Hoe eerder u uw kind(eren) kunt afmelden in de
Ouderapp, hoe fijner het voor ons is. Alvast bedankt voor uw moeite, ook namens de
personeelsplanner.
Compensatieregeling voor eigen bijdrage ouders
Met ingang van 8 juni gaan alle vormen van kinderopvang weer regulier open. Dat betekent dat de
noodopvang per 8 juni zal stoppen. De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang zal ook
per 8 juni stoppen. Ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode
hebben doorbetaald, ontvangen een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de
maximum uurprijs over de periode van 16 maart tot 8 juni.
Het streven van de overheid is dat ouders de vergoeding rond 8 juli op hun bankrekening krijgen. U
hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die reeds bekend zijn bij de
Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.
Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop
het bedrag wordt berekend en wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bedrag. Daarnaast
geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.
Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunt u vanaf 20 juni a.s. naar de website van
de SVB gaan en inloggen met uw DigiD (Mijn SVB). Daar kunt u ook de gegevens zien waarmee de
Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.
Op een later moment wordt een 088 nummer beschikbaar gesteld dat u kunt bellen met vragen die u
niet kunt terugvinden op de website.

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke
regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische
indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten
ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.
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Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar meer betalen dan de maximum vergoeding
door de overheid, krijgen dit vergoed door Allente. Dat gebeurt over de periode van 16 maart tot 11
mei, toen de opvang weer open ging.
Chronische verkoudheid/hooikoorts
Heeft uw kind last van een chronische verkoudheid of hooikoorts? U kunt uw kind dan naar de
opvang brengen als u deze klachten schriftelijk kunt onderbouwen. U kunt deze onderbouwing aan
de medewerkers op de groep geven, zodat dit voor het gehele team duidelijk is.
Loopneus
Het RIVM schrijft voor dat uw kind thuis moet blijven als hij/zij een loopneus heeft. Is de loopneus
het gevolg van hooikoorts? Uw kind heeft dan elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde
periode. U kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn en zelf bepalen of u
uw kind wel of niet thuis houdt. Als u twijfelt, of de klachten voelen anders aan, dan moet uw kind
thuisblijven.
RIVM-advies bij volledig open gaan van de opvang
Nu op 8 juni de scholen en kinderopvanglocaties weer volledig open gaan, willen we u nogmaals
wijzen op het volgende: De opvang past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen toe:
Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid
• Hoesten
• Moeilijk ademen/benauwdheid
• Tijdelijk minder ruiken en proeven
• Een kind met koorts boven 38 °C blijft thuis.
Verder geldt:
• Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Het kind mag pas weer naar de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen
klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van het kind getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
moet het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten
heeft, blijft het kind ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar de
opvang.
• Bij een ongewoon aantal kinderen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de
opvang contact op met de GGD. Verdere acties worden in opdracht van de GGD uitgevoerd.
Zie testbeleid kinderen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
Jaarrekening en klachtenrapportage ter inzage
De jaarrekening en de klachtenrapportage van 2019 zijn afgerond en liggen ter inzage bij de
regiomanagers. Wilt u deze inzien? Neemt u dan contact op met de betreffende regiomanager. De
gegevens kunt u hier terugvinden op onze site.
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Doorbetaling factuur bij thuisblijven?
Het is belangrijk dat u uw kind thuis houdt bij ziekteverschijnselen om verspreiding van het virus
tegen te gaan. Voor het behoud van uw plek op de kinderopvang en het behoud van uw recht op
kinderopvangtoeslag is het van belang dat u de factuur voor kinderopvang blijft betalen.
Oproep aan de kinderen van Allente: jouw ideeën over de nieuwe normale samenleving
Misschien heeft u het wel gehoord. De minister-president, Mark Rutte, heeft een oproep gedaan aan
alle kinderen. Hij heeft gevraagd of de kinderen mee willen denken hoe we het beste om kunnen
gaan met de richtlijnen van de RIVM. Heel graag willen wij de kinderen van Allente ook vragen om
met ons mee te denken. Hoe kunnen we op de scholen de 1,5 meter regel het beste hanteren? Heeft
uw kind ideeën over hoe we het beste kunnen omgaan met het bewaren van afstand, het wassen
van handen en het schoon houden van de ruimtes? Heeft uw kind ideeën over hoe dit in de school,
op het schoolplein of bij de BSO goed geregeld kan worden? Heeft uw kind tips, suggesties en leuke
ideeën en ben je tussen de 7 en 12 jaar oud? Meld je dan aan voor het ‘Kinderpanel 1,5’. Doe dit
door een mailtje te sturen naar crisisteam@allente.nl en zet hierbij de naam en leeftijd van uw kind
en de naam van de school en/of BSO waarop kind zit. In de week van 8 juni wordt contact met uw
kind opgenomen over hoe we als panel met elkaar in gesprek zullen gaan. We zijn heel benieuwd
naar jullie ideeën, dus meld uw kind snel aan!
Tot slot
U kan de komende weken corona nieuws van Allente blijven volgen op onze website. Mochten er
ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u weer persoonlijk per email. Zorg goed voor uzelf en voor
elkaar.
Met vriendelijke groet,
namens College van Bestuur
Monique Mul
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