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Geachte ouder(s),
Voor ouders met een cruciaal beroep of werkzaam in de vitale sectoren is er tijdens de coronacrisis
noodopvang geregeld voor hun kinderen, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Vanaf aanstaande
maandag 8 juni 2020 zal deze noodopvang eindigen, omdat de kinderdagopvang, peuter(speelzaal)werk
en de buitenschoolse opvang dan weer volledig open zijn. We gaan alle kinderen dan weer volgens hun
eigen opvangovereenkomst en de hierin opgenomen dag(delen) ontvangen.
In deze brief informeren we u over hoe Kids Society Erica de komende periode invulling geeft aan de
dienstverlening aan u en uw kinderen vanaf het eindigen van de noodopvang en we informeren u over
maatregelen vanuit de overheid:
1. Terugbetaling aan ouders over de periode waarop wij noodopvang verzorgden en wij
gesloten waren.
De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de terugbetaling van de vergoeding van de eigen
bijdrage kinderopvang van ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen verzorgt, is sinds deze week
online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over deze vergoeding, de
wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het
bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.
Compensatieregeling eigen bijdrage voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen.
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in
aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van
deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage
tot het maximumuurtarief vergoed. Daarbij vergoedt Kids Society Erica t/m 8 mei 2020 ook nog het deel
boven het maximumuurtarief voor de enkele ouders die hiermee te maken hebben.
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief
staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de
berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen
inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien
waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.
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Compensatieregeling eigen bijdrage voor peuter(speelzaal)werk ouders die geen
kinderopvangtoeslag ontvangen:
Ouders van kinderen die het peuter(speelzaal)werk bezoeken en die gedurende de sluiting van het
peuter(speelzaal)werk hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding. Voor
deze ouders is er inmiddels met de Gemeenten Nuenen en Eindhoven een regeling getroffen. De ouders
die nog geen verrekening van de tegemoetkoming hebben ontvangen van Kids Society Erica kunnen
deze uiterlijk in de maand juli via Kids Society Erica tegemoet zien.
2. Hygiënemaatregelen, thuisblijfregels, halen en brengen van kinderen, geen toegang tot
onze locaties en andere belangrijke zaken voor ouders en kinderen.
Alle ingezette richtlijnen vanuit het RIVM omtrent hygiëne, de thuisblijfregels voor ouders en kinderen, de
logistieke maatregelen zoals de regels voor het halen en brengen van de kinderen en het niet betreden
van onze gebouwen en het hanteren van 1,5 meter afstand tussen volwassenen zoals eerder met u
gecommuniceerd blijven tot nader bericht ongewijzigd.
In dit opzicht verandert er dus niets zodat we de kans op verspreiding van het coronavirus en/of
besmetting van kinderen, ouders en medewerkers zo klein mogelijk houden.
BSO kinderen van de “Vet Cool Kids” worden daarom de komende periode nog opgevangen op de eigen
locatie, en worden dus niet vervoerd naar de Jacob Catsstraat. Ook het club- en ander vervoer onder
BSO tijd door onze chauffeurs zal helaas conform de RIVM richtlijnen voorlopig nog niet kunnen worden
hervat vanwege de risico’s.
Wel kunnen er vanaf 8 juni tot 1 juli en vanaf september weer ruilverzoeken worden ingediend.
In de zomervakantieperiode, de maanden juli en augustus, kan er helaas nooit geruild worden. Dit is om
de continuïteit op de groepen te waarborgen, de vakantieprogramma’s uit te kunnen voeren en onze
eigen medewerkers te kunnen laten genieten van hun welverdiende vakantie. Wat dit laatste betreft een
vriendelijk maar dringend verzoek: geeft u uw zomervakantie op tijd door aan de groep van uw
kind(eren). Zo kunnen wij op basis van de aanwezige kinderen voldoende medewerkers inplannen, de
vakantieprogramma’s gaan opzetten en onze eigen medewerkers vakantie toekennen als de
groepsgrootte dit toelaat.
3. Tot slot.
Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode.
Het is een bijzondere tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van
vertrouwen in Kids Society Erica. Alle ouders die in een cruciaal beroep werken willen we in het bijzonder
danken voor hun maatschappelijke bijdrage in deze crisistijd.
Namens onze medewerkers wens ik iedereen alle goeds en een goede gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,

Marcel Strolenberg
Directeur / Bestuurder
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