Wijhe, 25 mei 2020
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Met ingang van 8 juni as. gaat alle kinderopvang van de Bieënkorf weer open.
•

Daarmee stopt de noodopvang. Heeft u behoefte aan (extra) opvang, dan kunt u dit
aanvragen via de Bieënkorf-app. Bij structurele wijzigingen wordt het contract aangepast.
Neem voor contractuele wijzigingen contact op met planning@bieenkorf.nl (voor KDV/PW
en BSO) of gob@bieenkorf.nl (voor GOB).

•

De compensatie voor de eigen bijdrage door de overheid zal ook per 8 juni stoppen. Dat
betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode
hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de
maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni 2020. Het
streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders
hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die op 6 april 2020
bekend waren bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te
betalen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk
betaalde eigen bijdrage. Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te
vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

•

Kindercentrum de Bieënkorf zal bij ouders, als er sprake is van betaling boven de maximum
uurprijs, dit verrekenen met de factuur van 15 juni 2020. Dit betreft de periode van 16 maart
tot 11 mei 2020. Dit betreft contracten van BSO exclusief vakantie- en margedagen en in
sommige gevallen gastouderopvang.

•

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke
regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaalmedische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De
gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

•

Gegeven de huidige situatie is het belangrijk dat u uw kind thuis houdt bij ziekteverschijnselen.
Wij vragen uw begrip voor de huidige situatie. Voor het behoud van uw plek op de
kinderopvang en het behoud van uw recht op kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u de
factuur voor kinderopvang blijft betalen.

•

Mocht uw kind(eren) structureel nog niet komen tot de zomervakantie, wilt u uw kind dan in
de Bieënkorf app afmelden. Voor BSO i.v.m. vervoer graag ook een e-mail sturen naar
bso@bieenkorf.nl

Tot slot: houdt u zich aan de richtlijnen tijdens halen en brengen. Gebruik de juiste ingang en lever uw
kind(eren) af bij de deur en houdt 1,5 meter afstand van PM-ers en andere ouders. Zo kunnen we
ervoor zorgen dat we met zijn allen gezond blijven.
Met vriendelijke groet,
Marlies Bulder
Kindercentrum de Bieënkorf

