
  
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van GOO opvang  
  
Gemert, 13 januari 2021  
Betreft: verlenging lockdown  
  
Beste ouder(s)/verzorger(s),   
 
Gisteravond heeft weer een persconferentie van het kabinet plaatsgevonden. De 
huidige lockdown wordt voortgezet voor de opvang, in ieder geval tot 25 januari a.s. Heropening 
daarna hangt af van het RIVM onderzoek naar de Britse variant van het Coronavirus en de gevolgen 
daarvan voor kinderen.   
 
Noodopvang  
De noodopvang voor ouders die reeds klant zijn bij GOO en waarvan minimaal één ouder werkzaam 
is in een cruciaal beroep en voor ‘kwetsbare kinderen’ blijft doorlopen. Ik verzoek u daarbij om eerst 
zelf te proberen opvang voor uw kinderen te organiseren. Als u de opvang voor uw kinderen niet 
opgelost krijgt kunt u een beroep doen op de noodopvang. Dit betreft opvang tijdens de reguliere 
opvang-uren. De wijze van aanmelden van kinderen voor de noodopvang blijft hetzelfde, via 
ouderportaal Konnect. Voor week 3 dient de noodopvang uiterlijk vrijdag a.s. om 12.00 uur 
aangemeld te zijn. 
 

Kwetsbare kinderen 
De aanvraag van opvang voor ‘kwetsbare kinderen’ verloopt via de teamleider(s) van uw locatie.   
 
Compensatie voor ouders  
De compensatie van kosten voor kinderopvang loopt door. Daarom het verzoek aan ouders om de 
factuur voor kinderopvang te blijven doorbetalen. De overheid compenseert dit later via de 
compensatiemaatregel. Daarnaast heeft Stichting GOO besloten dat zij het verschil tussen het 
maximum uurtarief (het boven fiscale deel) en het uurtarief van GOO compenseert aan ouders. Over 
de wijze waarop deze compensatie plaatsvindt ontvangt u nader bericht. 
 
Aangepast testbeleid kinderen  
Het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar is gewijzigd. Dringend geadviseerd wordt om kinderen bij 
Corona gerelateerde klachten (koorts, hoesten, verkoudheid) te laten testen. Kinderen die getest 
worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  
 
Vragen  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen bij de teamleider(s) van uw locatie.  
 
Tot slot wil ik nogmaals mijn waardering en dank uitspreken naar onze kinderen, ouders en 
medewerkers die er het beste van maken in deze moeilijke omstandigheden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

Namens GOO samen voor opvang en onderwijs, 
Ab Groen, bestuurder  
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