
 

 

Het Antoontje Nieuwsbrief mei 2020 

Beste ouders, 
 
Hoe gaat het met jullie? wij hopen dat iedereen het naar omstandigheden het goed 
maakt en vooral gezond is gebleven. 
Het zijn rare maar wel realistische tijden en hopen dat het binnenkort voorbij is en we 
elkaar samen met onze kinderen kunnen zien. 
 
COMPENSATIE VANUIT HET RIJK 
Enige tijd terug zijn jullie door mij hierover geïnformeerd. In eerste instantie was het 
de bedoeling dat de Belastingdienst Kinderopvang Toeslagen het naar De 
Kinderopvangorganisaties uitkeert zodat zij het op hun beurt naar de ouders 
uitkeren.Echter omdat hiermee het privacy aspect van ouders in het geding komt, zal er 
gekeken moeten worden naar een andere constructieve oplossing vanuit het Rijk. 
 
De door de brancheorganisaties en het ministerie afgesloten compensatieregeling wordt 
verlengd. Alle ouders die hun kinderen vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de 
kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden 
door de overheid gecompenseerd tot het maximum uurtarief zoals dit geldt voor de 
kinderopvangtoeslag. 
 
Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Om 
ouders volledig te vergoeden voor de gemaakte kosten, betalen 
kinderopvangorganisaties ook het deel terug dat boven het maximum uurtarief ligt. 
 
De betrokken partijen werken nog uit hoe de compensatieregeling kan worden 
uitgevoerd. De vraag is niet óf de compensatie er komt, maar hóe, aldus de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. Het is een complexe puzzel die in korte tijd 
gerealiseerd moet worden en waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. Het doel 
van alle partijen is om te komen tot een uitvoering die snel is, rekening houdt met de 
privacy van ouders en rekening houdt met de enorme klus die er al ligt bij 
overheidsinstanties. 
 
Zoals gezegd geldt de compensatieregeling alleen voor ouders die hun facturen 
gewoon doorbetalen. Zij krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de 
sluitingsperiode volledig vergoed. 
   
NA 28 APRIL 
Over de situatie na 28 april bestaat nog geen duidelijkheid. Zoals ik het begrepen heb, 
zal hierover op 21 april een besluit over worden genomen. Wat wel met zekerheid te 
zeggen is dat indien de verlenging van sluiting gehandhaafd wordt, de verlenging van 
de compensatie voor ouders hier ook onder valt. 
 
NOODOPVANG 
vanaf as vrijdag gaan wij de noodopvang op maandag en vrijdag aanbieden. Eerder 
hebben de ouders van onze opvang het anders geregeld. 
 
MEIVAKANTIE 
Wij hopen dat we na 28 april weer gezellig met de kinderen samen kunnen zijn en 
wachten het besluit van het kabinet af. De opvang zal dan aangeboden worden zoals u 
dat van ons gewend bent. U kunt uw kind via de mail opgeven op per Whatsapp op het 
telefoonnummer: 06-81906494 of 06-81338296 
 
Voor nu hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd, wensen wij jullie veel sterkte en 
blijf vooral gezond. 
 
Hartelijk dank en groeten, 
Team De Antoontjes 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


