
Van Kinderopvang De Linge 

 

Huissen, 18 maart ’20 

Betreft: facturering kinderopvang n.a.v. coronamaatregelen 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft 

veel mensen. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In deze brief lichten we 

een aantal zaken toe. 

Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Toch lopen de kosten door 

en misschien maakt u zich hierover zorgen. Wij begrijpen uw zorg, maar willen u op het hart drukken 

de factuur voor opvang gewoon te blijven betalen, zodat uw kinderopvangtoeslag wordt 

doorbetaald. Zo blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat. Het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de kinderopvangbranche werken nauw 

samen aan een oplossing hoe we dit achteraf kunnen repareren.  

Mocht uw inkomen teruglopen, geef dit snel door aan de Belastingdienst, want verdient u minder, 

dan ontvangt u meer kinderopvangtoeslag. 

Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, 

brandweer, onderwijs en kinderopvang, is er wel opvang in de kinderopvang. Werkt er één ouder in 

een cruciaal beroep, dan graag zelf opvang regelen maar als dat niet lukt, kan er een beroep worden 

gedaan op de kinderopvang of school. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders. 

De huidige noodopvang geldt voor een periode van drie weken (tot 6 april). Tegelijkertijd wordt 

gekeken naar een goed plan als de noodopvang langer duurt dan drie weken. 

Wij doen ons uiterste best de kinderopvang voor ouders in cruciale beroepen overeind te houden en 

we rekenen op uw begrip. We blijven u informeren over de oplossingen waar we aan werken zodat u 

weet waar u aan toe bent.  

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze medewerkers van het servicekantoor. U kunt 

hen tussen 8.30 uur en 12.30 uur telefonisch bereiken op telefoonnummer: 026-3179933. Per mail 

kan altijd op mailadres: kinderopvang@delinge.nl.  

Op onze website: www.delinge.nl hebben wij voor u de belangrijkste links geplaatst voor meer 

informatie over kinderopvang en het coronavirus. 

 

Vriendelijke groet, 

Kinderopvang De Linge 
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