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In onze brief van gisteren hebben we aangegeven dat helaas vandaag de kindcentra
voor zowel opvang als onderwijs gesloten zijn.
We zijn ons zeer bewust van de teleurstelling bij kinderen en bij u, maar wij moesten in
overleg met onze Drentse collega’s uiteindelijk deze knoop doorhakken.
In deze brief ga ik in op de vraag waarom en waarom zo laat plus vergoeding
kinderopvang.
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Waarom dicht?
Waarom is besloten om op maandag 8 februari 2021 niet open te gaan? Het is de
optelsom geweest. Code oranje en het advies van Rijkswaterstaat om niet de weg op te
gaan had samen niet geleid tot sluiten. Het feit dat we wegens de coronamaatregelen
groepen kinderen niet mogen samenvoegen en medewerkers niet in verschillende
groepen mogen laten werken deed de deur dicht.
Waarom late berichtgeving?
Tot zondag 18:00 uur leek het erop dat het maandag code geel zou zijn. Pas tegen
18.00 uur kwam het bericht code oranje en het advies van Rijkswaterstaat. Bestuurlijk
is in Drenthe overlegd en besloten dat heropening onuitvoerbaar is door het niet mogen
mixen van groepen kinderen.
Wat betekent dit voor mijn niet afgenomen uren kinderopvang en
peuteropvang?
We overleggen met de brancheorganisaties en het ministerie op welke wijze hiermee
omgegaan wordt. Het kan de komende tijd voorkomen dat een groep kinderen in
quarantaine moet bij besmetting. Ook dan is deze vraag actueel. We informeren u
zodra de uitkomsten bekend zijn.
Tot slot
Het is een ingewikkelde tijd. Door samen de schouders eronder te zetten en oog te
hebben voor elkaar komen we verder. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,

B. Dekker
Directeur Bestuurder
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