Beste ouders en verzorgers,
In de strijd tegen het coronavirus heeft het Kabinet op zondag 15 maart jl. het besluit
genomen om alle onderwijsinstellingen en kinderopvang tot en met 6 april a.s. te sluiten,
om zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer,
brandweer, onderwijs en kinderopvang, is er wel kinderopvang zodat zij zich kunnen blijven
inspannen om de samenleving draaiende te houden. De afgelopen dagen hebben de scholen
de opvang in school kunnen regelen.
Vanaf woensdag 18 maart draagt het ministerie de verantwoordelijkheid van de
noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, over aan de gemeenten.
Onze gemeente heeft de afgelopen dagen een inventarisatie uitgevoerd en is gezamenlijk
tot een aantal locaties gekomen waar noodopvang plaatsvindt. De huidige noodopvang geldt
voor een periode van drie weken (tot 6 april).
Ouders met cruciale beroepen kunnen de komende periode gebruik maken van de
noodopvang van de kinderopvanglocaties Kids First in Bolsward, Witmarsum, Workum en
Balk.

Wat houdt deze noodopvang in?
Vanaf maandag 23 maart kunnen ouders gebruik maken van de opvanglocaties van Kids
First. De medewerkers van Kids First verzorgen daar de opvang van 7.00 uur tot uiterlijk
18.30 uur.
Locaties:
Sinnefleur in Workum tel: 0515-221011 of 06-19979115
De Vrijbuiters in Bolsward tel: 06-10960029
De Vrijbuiters in Witmarsum tel: 088-0350447
De Vrijbuiters in Balk tel: 088-0350425
Kijk ook op de website van Kids First:
https://www.kidsfirst.nl/noodopvanglocaties-kids-first/
Wel willen we er nogmaals op attenderen dat de voorkeur er nog steeds naar uitgaat dat
ouders eerst zelf op zoek gaan naar opvang. Deze opvang is ook alleen bedoeld voor
NOODopvang om verdere besmetting zoveel mogelijk in te dammen.
Uiteraard geldt nog steeds dat deze kinderen welkom zijn mits zij geen klachten hebben van
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (meer dan 38 graden). Mocht een kind klachten krijgen
tijdens de opvang, dan zal de pedagogisch medewerker contact met u opnemen met het verzoek om
uw kind op te halen.

Hoe kom ik in aanmerking voor noodopvang?
Drie situaties:
1. Zoals bekend is, komen ouders in aanmerking voor de noodopvang als ze beiden
werkzaam zijn in de zogenaamde ‘cruciale beroepen’. Deze lijst is te vinden op de website
van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
2. Als één van beide ouders een cruciaal beroep uitoefent, dan is het verzoek om zelf de
kinderen op te vangen. Heeft u er zelf alles aan gedaan om opvang te regelen, maar lukt dit
gewoonweg niet dan kunt u zich aanmelden voor deze opvang.
3. Mocht u niet werkzaam in de cruciale sector, dan dient u eveneens zelf voor opvang te
zorgen. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan kunt u in overleg met de planning van Kids
First bespreken of zij toch opvang kunnen bieden.
U kunt zich aanmelden door te mailen naar: planning@kidsfirst.nl
U kunt ook rechtstreeks bellen met de locaties, zie telefoonnummers hierboven.
LET OP: Vooraf aanmelden is voor de interne organisatie noodzakelijk. Mocht u vragen
hebben dan kunt u ook contact opnemen met de locatie.

Financiën
De noodopvang is kosteloos voor de ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen, ook als
u normaal gesproken geen gebruik maakt van de kinderopvang.
Informeer a.u.b. bij de kinderopvang hoe dit precies afgehandeld wordt.
Als u nu meer uren gaat afnemen dan normaal gebruikelijk, worden voor deze extra uren
geen kosten in rekening gebracht.
Nb.
Als u op dit moment geen gebruik kunt maken van de opvang omdat u niet in de cruciale
sector werkt, maar normaal gesproken uw kinderen wel naar de opvang gaan, verzoekt de
overheid u de gehele factuur voor de opvang te betalen zoals u altijd doet.
Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-kinderopvang

De genoemde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april aanstaande. Wij blijven
het nieuws nauwlettend volgen en brengen u op de hoogte zodra er veranderingen zijn.
Met vriendelijke groet,
Jella van Seters
directeur basisscholen Onderwijsteam 2 Gearhing
De Meiboom, De Pipegaal, De Populier en De Skulpe

