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Beste ouder(s), verzorger(s),  

U heeft afgelopen week een brief van ons ontvangen waarin wij vanwege de zorg omtrent de gezondheid 
van de kinderen en onze medewerkers én de kwaliteit van het onderwijs ons beleid hebben toegelicht. In 
deze brief beschreven wij welke kinderen gebruik mogen maken van onze noodopvang. Wij begrijpen zeer 
goed dat ouders ondersteuning nodig hebben en voor moeilijke uitdagingen staan. De COVID-19-pandemie 
zorgt voor grote druk op onze maatschappij. Wij blijven bij onze uitspraken dat het verzorgen van 
noodopvang voor grote groepen kinderen risicovol is omdat casuïstiek heeft aangetoond dat besmette 
kinderen weliswaar minder gezondheidsklachten hebben, maar het virus wel over kunnen dragen. Een (te) 
grote hoeveelheid kinderen in de school is niet bevorderlijk voor de gezondheid van deze kinderen en onze 
medewerkers. We hebben medio januari gezonde vitale medewerkers nodig om weer fysiek onderwijs te 
kunnen geven.  

Zoals in onze eerdere communicatie is gezegd is de noodopvang uitsluitend bedoeld voor ouders met een 
cruciaal beroep. Wij hebben ruimte gezocht om aan te geven dat beide ouders in een cruciaal beroep 
moesten werken. Dit beleid wordt voor de periode na de vakantie verruimt tot noodopvang voor kinderen 
waarvan één ouder in een cruciaal beroep werkt maar daarbij vragen wij uiteraard van u om uitsluitend 
een beroep te doen op de noodopvang als u echt geen andere mogelijkheden heeft. Wij vertrouwen erop 
dat wanneer één van beide ouders werkzaam is in een cruciaal beroep, de andere ouder zoveel als 
mogelijk thuiswerkt waardoor geen beroep op noodopvang gedaan hoeft te worden. Wij hopen van harte 
dat u ook elkaar kunt en wilt helpen. Mocht u vastlopen met opvang, kijk dan alstublieft wat andere ouders 
mogelijk voor u kunnen betekenen en aan ouders die wel in de gelegenheid zijn de kinderen op te vangen 
daarbij het verzoek te bekijken wat zij voor een andere ouder kunnen betekenen. 

Bovenstaande aanpassing betekent dat u gebruik kunt maken van de opgestarte inventarisatie van de 
school van uw kind(eren) om aan te geven of en wanneer u noodopvang nodig heeft.  

 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Anette de Ruiter, Algemeen directeur – Bestuurder 
Frans-Joseph de Graaf Mle, Adjunct Algemeen directeur 

 

 

 


