
 

 

Heiloo, 12 januari 2021 

Betreft: Verlenging sluiting kinderopvang  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zojuist heeft de overheid bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvanglocaties in 

Nederland mogelijk gesloten moeten blijven tot en met 5 februari. Dit betekent dat ook 

Kits Oonlie haar deuren gesloten houdt voor reguliere opvang. Mocht de overheid 

besluiten om de scholen en opvang toch eerder te openen, brengen we u uiteraard weer 

middels een brief op de hoogte. 

Onderstaande locaties blijven open voor noodopvang voor kinderen met ouders die een 

cruciaal beroep hebben, maar ook voor kinderen met een problematische thuissituatie. 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel 

mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukt dit niet of heeft u beiden een cruciaal 

beroep en heeft u de aankomende periode opvang nodig? Dan willen wij u vragen om 

bijgevoegd aanvraagformulier in te vullen en deze zo spoedig mogelijk retour te sturen 

naar info@kits-oonlie.nl, inclusief een bewijs dat u een cruciaal beroep heeft. 

Op onderstaande locaties wordt de komende periode noodopvang geboden: 

• Kinderdagverblijf De Hoefsmid 

De Hoefsmid 9, 1851 PZ Heiloo 

• Kinderdagverblijf De Rimboe 

Bergeonstraat 30, 1851 KB Heiloo 

• BSO Ypestein 

De Hucht 4, 1851 ZC Heiloo 

• Kinderverblijf Picobello 

Bloemstraat 42, 1811 ES Alkmaar 

• Kinderdagverblijf Daalmeer 

Johanna Naberstraat 77D, 1827 LB Alkmaar 

• BSO Noord 

Pater Schiphorststraat 1-3, 1827 NJ Alkmaar 

 

Inmiddels is er ook meer bekend over de vergoeding van de kosten vanuit de overheid. 

Net als in het voorjaar worden de kosten van de eigen bijdrage tot het maximum te 

vergoeden uurtarief gecompenseerd. De SVB zal de uitbetaling weer verzorgen en u 

hoeft hier als ouder/verzorger niets voor te doen. 

Mocht u vragen hebben over de verlenging van de sluiting of de noodopvang, kunt u 

uiteraard gewoon contact opnemen met de Centrale administratie van Kits Oonlie, 072-

5323576, info@kits-oonlie.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang Kits Oonlie 
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