
 
Vlaardingen, 21 december 2021    

    
    
   

Betreft: sluiting locaties en aanbieden noodopvang   
    
    
   

Beste ouders/verzorgers,    
    
    
Vanwege de zeer besmettelijke Omikron variant van het coronavirus, heeft het kabinet besloten om 
de basisscholen tot en met 9 januari 2022 gesloten te houden, maar er aan toegevoegd dat ook de 
buitenschoolse opvang dicht is tot en met deze datum. Dit betekent dat de vakantieopvang ook niet 
door kan gaan.  
We vinden dit ontzettend vervelend voor uw kind(eren), voor u en voor onze medewerkers, 
echter de gezondheid van iedereen is van groot belang en deze beslissing is noodzakelijk om de 
besmettingen te verminderen.    
De hele dagopvang blijft wel alle weken normaal geopend, de peuteropvang blijft geopend tot en 
met vrijdag 24 december en is daarna gesloten (Kerstvakantie)   
   
Noodopvang  
Voor noodopvang van kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van wie minimaal 1 ouder een 
cruciaal beroep heeft, blijven de BSO-vakantie locaties open voor noodopvang.   
  
Wilt u gebruik maken van de noodopvang tijdens de vakantieweken?    
Bent u een ouder met een cruciaal beroep? Dan kunt u zich aanmelden voor de noodopvang.   
Als in een gezin met twee ouders één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek vanuit de 
overheid om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.  
Wilt u weten of uw beroep hieronder valt? De lijst van cruciale beroepen vindt u op de website van 
de Rijksoverheid.    
U kunt hier een aanvraag voor indienen met behulp van dit (digitale) formulier op onze website: klik 
hier voor het formulier.     
Let op dat u het formulier op tijd invult    
We verzoeken u vriendelijk om het formulier vóór onderstaande deadline in te vullen.     
• Heeft u noodopvang nodig? Vul het formulier dan vóór donderdag 23 december 16:00 uur in.    
Dit geeft ons voldoende gelegenheid om alles goed voor u en uw kind(eren) te organiseren. U kunt 
uw kind gewoon op uw eigen locatie brengen.    
    
Maakt u gebruik van vakantieopvang?   
De vakantie noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die 
een vakantieopvang contract hebben bij UN1EK en voor de reguliere dagen en het aantal uren die in 
het contract zijn afgesproken.   
      
Compensatieregeling  
Het kabinet roept u als ouder opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de BSO door te 
betalen. Daarmee behoudt u een plek voor uw kinderen op de BSO, hoeft er niet worden ingegrepen 
in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan noodopvang worden 
geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.  
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vanuit het kabinet, is er nu wel een compensatieregeling.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://un1ek.nl/noodopvang
https://un1ek.nl/noodopvang


 
 
Als u gebruik maakt van BSO en/of vakantieopvang en uw factuur tijdens de sluiting (20 december 
2021 t/m 7 januari 2022) volledig door blijft betalen, ontvangt u vanaf 21 december 2021 een 
tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurpijs. Dit geldt óók voor ouders die 
noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar 
met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.  
Voor een uitgebreide uitleg en verdere informatie over de compensatieregeling, klik hier.   
   
Let op: wegens de grote drukte kan het zijn dat de compensatie enige tijd op zich laat wachten. We 
werken er hard aan om de compensatie zo snel mogelijk aan u te betalen.  
   

Wat gebeurt er verder?    
Vanaf 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 zal er vakantie noodopvang aangeboden 
worden.   
Op maandag 3 januari 2022 beslist het kabinet of de locaties na deze tijd weer zoals gewoonlijk 
geopend kunnen worden, of dat ze nog een langere tijd gesloten moeten blijven. Op dinsdag 4 
januari 2022 zullen wij u hier over informeren.   
   
   

    
We danken u nogmaals voor uw begrip in deze lastige tijd.   
    
    
    
Met hartelijke groet,    
   

   

Niek Barendregt   
Voorzitter College van Bestuur UN1EK Onderwijs en Opvang   
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-kosten-kinderopvang-ouders

