
Beste ouders van Pimmetje, 
 
Het is voor iedereen een lastige tijd, waarin iedereen te maken krijgt met de gevolgen van alle 
maatregelen. Soms gaat dat over kleine dingen als een verjaardag niet kunnen vieren, een vakantie 
die niet door gaat of mensen die je nu niet kunt zien. Nu het langer duurt gaat het ook steeds meer 
om grotere zaken die je raken zoals geen afscheid kunnen nemen van een stervende en mensen die 
eenzaam zijn. En hoe combineer je thuiswerken met de zorg voor de kinderen? 
Daarnaast is het vooral ook de onzekerheid, de gekke tijd waarin we leven, wat veel energie kost en 
soms gespannen/angstig maakt.  
 
In de afgelopen week hebben we gehoord dat we de huidige maatregelen nog zeker een maand vol 
moeten houden. Hoewel het bericht niet onverwacht was, geeft het wel een besef van langere tijd. 
Voor een paar weekjes is veel vaak goed op te vangen, maar nu vraagt het om constructievere 
oplossingen.  
 
Wij zijn blij dat wij nog de noodopvang (zoals de kinderopvang tegenwoordig heet) mogen bieden 
aan de ouders in de cruciale beroepen. Het gevoel dat we toch iets bij kunnen dragen voor de 
mensen die zo heel hard voor ons werken.  
Daarnaast hebben we vorige week met de kinderen geknutseld aan een mooi gevulde paas-box voor 
de bewoners van Verpleegtehuis Zuydtwijck. Een ouder van Pimmetje werkt hier en had aangegeven 
dat de bewoners nu natuurlijk geen visite meer mogen ontvangen, waardoor een kleine attentie 
zeker gewaardeerd wordt. Dus naast mooie tekeningen hadden de kinderen ook paasmandjes 
geknutseld met eitjes erin of een bakje met bolletjes erin.  
Wat ons betreft een mooie manier voor hen om de Goede Week (week voor Pasen) te starten.  

   
 
Financiën: 
Eerlijk gezegd had ik verwacht dat er vorige week meer duidelijkheid gegeven zou worden over de 
financiële afwikkeling van de kinderopvang. Nu zijn de kaders wel duidelijk, alleen de uitwerking hoe 
dit vorm gaat krijgen nog niet. Als tussenstap wil ik jullie hierbij graag laten weten wat deze kaders 
zijn. Zodra de praktische invulling duidelijk is, horen jullie dat natuurlijk meteen.  
 
De insteek van de regering is dat de kinderopvang gedurende deze periode gratis moet zijn voor alle 
ouders. Op deze manier kunnen ze de voortgang van de kinderopvang in Nederland zoveel mogelijk 
garanderen. Ouders hoeven nu de opvang niet op te zeggen om geen betalingsplicht te hebben. Ook 
gezien het feit dat er relatief veel mensen het financieel zwaar hebben. Zeker de ondernemers onder 
ons.  
 
Uitgangspunt is dat kinderopvangorganisaties de facturen zoals gebruikelijk versturen en dat ouders 
deze facturen ook betalen.  Alleen dan komen ouders in aanmerking voor terugbetaling. De toeslag 
loopt door, wat betekent dat ouders in principe dus de eigen bijdrage moeten voorschieten.   



Op dit moment zijn ze bezig om de systematiek van het terugbetalen van de ouderbijdrage praktisch 
uit te werken. Zoals nu helder is, moeten wij gaan inventariseren hoe hoog jullie ouderbijdrages zijn. 
De belastingdienst zal een gedeelte hiervan overmaken aan Pimmetje, namelijk het gedeelte tot de 
maximale uurprijs. Wij worden geacht het laatste gedeelte zelf bij te leggen om vervolgens alle 
ouderbijdrages terug te storten aan ouders. Het idee achter deze regeling is dat iedere sector 
financieel last heeft van deze crises en dat de kinderopvang dus ook een stukje zelf mee moet 
betalen. 
 
Voor de regering deze regeling kan gaan uitvoeren, zijn er echter nog een aantal vraagstukken die 
beantwoord moeten worden. Want geldt deze regeling ook voor ouders die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag? En voor SMI-plaatsingen? En ze willen natuurlijk eerst het hele plaatje rond 
hebben, voor ze het daadwerkelijk gaan uitrollen. 
 
Over de maand maart zijn inmiddels de meeste facturen netjes betaald, dank daarvoor!  
Vandaag zullen we de facturen over de maand april gaan versturen. En zoals gebruikelijk zal dit 
bedrag op 24 april via automatische incasso afgeschreven worden. (behalve bij de ouders die dit 
altijd zelf overmaken) 
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als ik de ouderbijdrage van maart al zou kunnen verrekenen met 
de betaling van april. Maar dat is dus nog even afwachten of de regering deze termijn redt.  
Zoals al eerder gezegd: ik hou jullie op de hoogte.  
 
Hopelijk is de uitleg zo een beetje duidelijk?  
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het natuurlijk graag.  
 
Aangezien het paaseieren zoeken niet door kan gaan,  
wil ik jullie nu alvast hele fijne paasdagen wensen.  
Veel zonneschijn en gezelligheid in kleine kring.  
Een dikke knuffel voor alle kinderen! En we hopen dat  
het goed met jullie gaat. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 


