
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Bijgevoegd een brief die gaat over de  nieuwe vorm van noodopvang voor kinderen die ingaat 

vanaf aanstaande dinsdag. 

Deze noodopvang is een samenwerking tussen alle scholen en de kinderopvang in Hellevoetsluis die 

als doel heeft dat ouders in vitale beroepen zich volledig kunnen richten op hun belangrijke werk 

indien ze de opvang van hun kind(eren) thuis niet georganiseerd krijgen. 

 

Voor onze leerlingen zal deze opvang plaats gaan vinden in het gebouw van De Montessorischool / 

BSO Kinderopvang Wielewater aan de Schoolslag 2. Dit is het gebouw aan de overkant van onze 

school.  

Voor wie is de noodopvang? 

Het dringend verzoek aan ouders om hun kind(eren) zelf op te vangen, blijft van kracht. Is dit echt 

niet mogelijk en behoren ouders tot de groep van ‘cruciale beroepen’ dan kunnen zij hun kinderen 

aanmelden voor noodopvang. Een overzicht van de cruciale beroepen is terug te vinden op de website 

van de rijksoverheid. In de brief staat een link naar de juiste informatie. 

 

Hoe meld ik mijn kind aan voor noodopvang? 

Aanmelden voor noodopvang kan alleen via het kantoor van de Kinderkoepel, stuur hiervoor een e-

mail naar: administratie@kinderkoepel.nl. Zodra de aanvraag binnen is, ontvangen ouders een e-

mail met verdere instructies.  

 

Noodopvang voor aanstaande maandag blijft zoals eerder afgesproken nog 1 keer in onze eigen 

school. Leerlingen die zijn ingeschreven blijven welkom. 

Vanaf dinsdag zal onze locatie niet meer dagelijks bemenst zijn door collega's. Hierdoor zijn wij ook 

voorlopig niet meer telefonisch bereikbaar. 

In geval van nood heeft u onze mailadressen en voor uiterst urgente zaken kunt u vanaf dat moment 

bellen met 0642164731. Graag dit nummer alleen bellen in noodsituaties als het met u of uw kind niet 

goed gaat. Voor medische vragen belt u uiteraard met de huisarts, de GGD of het RIVM. 

 

Verder bijgevoegd bij dit bericht een aangepaste versie van de lijst met belangrijke contactgegevens. 

 

Wij wensen u samen met uw gezin ondanks alles een goed en rustig weekend toe. 

 

Namens het team, 

 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 

Freek Kloeg en Femi Sluimer 

 


