
 

 

 

Extra nieuwsbrief  
 

 

 

 
Beste ouder(s),verzorger(s), 

 
Zoals u weet, verzorgt de Grabbelton vanaf 16 maart de noodopvang voor kinderen waarvan één 
of beide ouders werken in de zogenaamde vitale sector.  
In deze periode, waarin niks meer vanzelfsprekend is, hebben onze medewerkers zich de afgelopen 
periode maximaal ingezet om zo goed mogelijk in te spelen op de aanvragen voor vaste- en 
incidentele dagen.  

Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerkers. We willen dan ook expliciet onze dank 
uitspreken aan onze planningsmedewerkers en locatiemanagers die elke dag weer hun uiterste 
best doen om in te spelen op de wensen van ouders en de wisselende roosters. Tevens willen wij 
de pedagogisch medewerkers bedanken die steeds weer de veerkracht tonen omwisselende 
diensten te werken. 
 
In deze extra nieuwsbrief informeren wij u over de voorwaarden voor de noodopvang, lichten wij 

de scenario’s voor de noodopvang tijdens de meivakantie toe, geven wij de actuele stand weer 
betreffende de teruggave van de eigen bijdrage en attenderen wij u graag op ons digitaal prikbord. 
 
Zoals u weet, zijn de maatregelen verlengd tot en met 28 april a.s. Dit betekent dat de Grabbelton 
ook tot en met die datum noodopvang zal aanbieden voor kinderen waarvan één of beide ouders 
werken in de vitale sector.  
De afgelopen periode hebben wij ondervonden dat de planning van de noodopvang efficiënter moet 

en kan. Om deze redenen hebben wij een aantal nieuwe richtlijnen opgesteld. Hieronder leest u 

wat deze inhouden: 
 
- Aanvragen noodopvang  

 Aanvragen moeten vanaf heden gemaild worden naar: noodopvang@degrabbelton.nl  
LET OP: aanvragen die via de ouderapp gedaan worden, worden niet door ons in 

behandeling genomen! 
 Indien u gebruik wilt maken van de noodopvang dient u deze wekelijks aan ons door 

te geven. Dit geldt voor álle aanvragen, dus ook wanneer u vaste dagen afneemt of 
op vaste basis extra opvang wilt afnemen.  

 De aanvragen voor de eerstvolgende week dienen bij voorkeur op dinsdag bij ons 
binnen te zijn, doch uiterlijk op de voorgaande vrijdag vóór 10.00 uur. Zo kunnen wij 
tijdig onze medewerkers afstemmen op het aantal kinderen.  

 Indien u, incidenteel, op korte termijn opvang nodig heeft, kunt u van maandag t/m 
vrijdag vóór 10.00 uur een aanvraag doen. Wij zullen uw aanvraag diezelfde dag dan 
nog in behandeling nemen en zullen onze uiterste best doen om uw kind(eren) de 

daarop volgende dag te plaatsen. Dit betekent ook dat, wanneer u voor de 
eerstvolgende maandag een aanvraag wilt doen, deze op vrijdag vóór 10.00 uur bij 
ons binnen moet zijn. 

 Indien u, incidenteel, extra opvang nodig heeft of een ruiling wilt doen voor de 

opvolgende week kunt u door middel van een mail van maandag t/m vrijdag vóór 

10.00 uur deze aanvraag doen. U krijgt op deze vrijdag uiterlijk voor 13.00 bericht of de 
extra opvang/ruiling voor de week erop akkoord is.  

 Aanvragen die na 10.00 uur gedaan zijn, worden pas de daarop volgende werkdag in 
behandeling genomen.  

 Wanneer u een aanvraag voor noodopvang heeft gedaan, houden wij in de planning 
rekening met de plaatsing van uw kind(eren). Op het moment dat uw kind(eren) op de 
aangevraagde dag geen gebruik maakt van de opvang, verzoeken wij u dringend uw 
kind(eren) af te melden via noodopvang@degrabbelton.nl  
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- Locaties 
Momenteel is alleen de locatie Heilige Geeststraat geopend. Omdat wij de veiligheid van onze 
medewerkers, ouders en kinderen nog beter willen waarborgen, hebben wij ervoor gekozen 
om, zowel binnen de dagopvang als de BSO, vanaf 6 april a.s. maximaal 6 kinderen per groep 
te plaatsen (in plaats van het huidige kindaantal van 8). Daarnaast zullen wij, vanwege het 
kindaantal, op dinsdag en donderdag de locatie Oosteinde openen. Dit betekent dat kinderen 

die normaal gesproken geplaatst zijn op de locatie Oosteinde vanaf 6 april a.s. op dinsdag en 
donderdag gebruik kunnen maken van de noodopvang op deze locatie.  Kinderen die 
doorgaans gebruikmaken van de opvang hebben op de locatie Hazelaar, Heilige Geeststraat, 
Papenvoort of Gildestraat worden van maandag t/m vrijdag op de locatie Heilige Geeststraat 
opgevangen.   
Hierdoor kan er meer afstand gehouden worden tussen collega’s, kinderen en ouders en 

kunnen kinderen ook frequenter gebruik maken van de buitenruimte.  
De Heilige Geeststraat zal van maandag t/m vrijdag geopend blijven. Kinderen die normaal 
gesproken op een van de groepen op Oosteinde zijn geplaatst, worden op maandag, woensdag 

en vrijdag opgevangen op de locatie Heilige Geesstraat. 
 

- Meivakantie  
Zoals u weet, zijn de maatregelen verlengd tot en met 28 april a.s. Dit valt midden in de 

meivakantie waarin de scholen dus gesloten zijn. Inmiddels is hierover door de 
brancheorganisaties en BOink overleg gevoerd met staatssecretaris van Ark (SZW) en haar 
ambtelijk adviseurs. 
Er zijn twee scenario’s:  
 
Scenario 1 
Op 21 april besluit het kabinet om vanaf 29 april de huidige situatie te verlengen wat betekent 

dat kinderopvang en scholen gesloten zijn en alleen noodopvang voor ouders in cruciale 
beroepen toegestaan is. 
 
Scenario 2  

Er wordt besloten dat de kinderopvang vanaf 29 april weer open kan. De kinderopvang kan 
daartoe snel gereed zijn, maar dat vergt wel een (korte) overgangsperiode. Daarom is het 

gewenst dat eerder duidelijk wordt of er nog noodopvang moet worden geboden. Daarbij moet 
er rekening worden gehouden dat wij door ziekte van medewerkers soms een oplopend 
personeelstekort hebben. Daarom is aan het onderwijs gevraagd om tijdens de meivakantie, 
mocht de kinderopvang weer open zijn voor alle kinderen, op basis van vrijwilligheid op de 
scholen noodopvang te bieden. Net zoals wij zonder enig probleem op dit moment op basis 
van vrijwilligheid onze pedagogisch medewerkers op grote schaal inzetten voor de 
noodopvang. 

 
- Luiercontainer 

U kunt uw luiers inleveren op de volgende dagen en tijden inleveren op de locaties Heilige 
Geeststraat (maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur) en Oosteinde (dinsdag en 
donderdag van 7.30 tot 18.30 uur).  

 
- Eigen bijdrage 

Als kinderopvang houden wij Nederland draaiend door het aanbieden van noodopvang en 
zorgen we ervoor dat de economie na deze crisis weer snel uit de startblokken kan komen.  
De overheid heeft zich bereid getoond om een forse, financiële investering te doen om onze 
gemeenschappelijke doelen te bereiken. 
Zo krijgen ouders alle kosten vergoed, waarbij de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald en 
de eigen bijdrage wordt vergoed tot het toeslagtarief. De kinderopvang betaalt de kosten die 

boven de uurnorm door de rijksoverheid worden gehanteerd terug. De Grabbelton gaat hierbij 
uit van het tarief voor de 52 wekenopvang.  
De afgelopen en komende periode werken Ministerie en Belastingdienst, in nauwe 
samenwerking met de branche, hard aan de praktische en financiële uitwerking van het plan. 
Voor de exacte uitvoering vragen we nog even geduld, want pas als de details van de 
compensatieregeling zijn uitgewerkt, zullen we deze bekend maken. 
 

- Digitaal prikbord 
Om zoveel mogelijk in contact te blijven met ouders en kinderen hebben wij een digitaal 

prikbord gemaakt waarop allerlei activiteiten, filmpjes en foto’s geplaatst (kunnen) worden. 
Wij hopen dat u het prikbord regelmatig bezoekt: 
https://padlet.com/Grabbelton/e1bukdz4vvsn 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u allemaal heel veel succes en 
gezondheid toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Henriette en Rene Schrander 
Directie 
 
 


