Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onderstaand de 4 besluiten over de opening van kinderopvang en scholen na 10 mei:
•
•
•
•

De kinderdagopvang waaronder peuteropvang voor kinderen tot 4 jaar gaat regulier open.
De buitenschoolse opvang gaat deels open.
De gehele kinderopvang blijft een noodvoorziening.
Onderwijs tot 12 jaar gaat voor 50% door. Op schoolniveau wordt dit rooster bepaald.

Dit brengt een aantal vragen met zich mee waar wij graag op in willen gaan.
Reguliere kinderdagopvang 0 tot 4 jaar:
Indien u gebruik maakt van kinderdagopvang, kunt u vanaf 11 mei weer gebruik maken van de reguliere
dagen waarvoor u een contract heeft binnen Tamariki. U hoeft geen aanvraag te doen. Indien uw kind niet
komt, ontvangen wij wel graag een afmelding via het ouderportaal in Kidsadmin.
Flexibele kinderdagopvang 0 tot 4 jaar:
Indien u gebruik maakt van flexibele kinderdagopvang, kunt u uw aanvragen weer via het ouderportaal in
Kidsadmin plaatsen.
Reguliere peuteropvang 2 tot 4 jaar:
Indien u gebruik maakt van de peuteropvang, kunt u vanaf 11 mei weer gebruik maken van de reguliere
dagen waarvoor u een contract heeft binnen Tamariki. U hoeft geen aanvraag te doen. Indien uw peuter
niet komt, ontvangen wij graag een afmelding via het ouderportaal in Kidsadmin.
Noodopvang kinderdagopvang 0 tot 4 jaar:
Indien u een regulier contract heeft, kunt u extra opvang aanvragen indien u werkt in een vitale sector. Dit
kan via het ouderportaal in Kidsadmin.
Indien u geen regulier contract heeft bij Tamariki, kunt u ook een beroep doen op de noodopvang.
Gedurende de benodigde tijd kunt u een aanvraag doen via het landelijke formulier voor noodopvang.
Deze kunt u via mail versturen naar info@tamariki.nl. Het formulier is te vinden op de website van Tamariki.
Reguliere en flexibele buitenschoolse opvang, met contract Tamariki (schooldagen):
Indien u gebruikt maakt van buitenschoolse opvang van Tamariki, mogen wij voorschoolse en naschoolse
opvang aanbieden op de dagen dat uw kind naar school gaat. Dit staat los van of u en welke dagen u in uw
contract heeft en of u in een vitale sector werkt. Op de dagen dat uw kind niet naar school gaat, mogen wij
geen buitenschoolse opvang aanbieden. Dit geldt voor zowel vaste dagen opvang als flexibele opvang.
Noodopvang buitenschoolse opvang, met contract (niet schooldagen):
Indien u een contract heeft bij Tamariki en werkt in een vitale sector, kunt u voor de dagen dat uw kind niet
naar school gaat, de opvang tijdens de schooltijden een beroep doen op de school van uw kind en voor de
buitenschoolse opvang een beroep op Tamariki. Let wel: dit valt onder de noodopvang en is alleen voor
ouders die werken in de vitale sectoren. De aanvraag kunt u doen via het ouderportaal van kidsadmin.

Noodopvang buitenschoolse opvang, zonder contract:
Indien u geen regulier contract heeft bij Tamariki, kunt u een beroep doen op de noodopvang. Voor
schooltijd geldt een aanvraag bij de school. Voor voorschoolse en naschoolse tijden geldt dat u het
landelijke formulier voor noodopvang kunt invullen en via mail versturen naar info@tamariki.nl. Deze is te
vinden op de website van Tamariki.

Vergoeding eigen bijdrage:
Voor alle soorten opvang geldt dat de eigen bijdrage vergoed gaat worden voor de duur dat de
kinderopvang noodopvang biedt. Voor nu is een einddatum niet bekend. Maar zodra deze bekend is, zullen
wij de bijdrage die valt boven het maximale uurtarief, voor de gehele periode vergoeden. Vanuit de
belastingdienst ontvang u de bijdrage tot aan het maximale uurtarief. Wilt u meer informatie over de
vergoedingen, zie hiervoor de bijgevoegde bijlage.

We gaan ervan uit dat alle huidige gestelde vragen hiermee beantwoord zijn.
Indien er nieuwe vragen zijn dan horen wij dit graag via info@tamariki.nl of bellen naar 0591-724410

Met vriendelijke groet,
Drs. L.J.M. (Béjanne) Hobert MME
Voorzitter College van Bestuur Primenius en Tamariki
Marijke Fokkema
Directeur Kinderopvang Tamariki

