
    

 

Onderwerp: Noodopvang in meivakantie 

 
Hellevoetsluis, 8 april 2020 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),    

Het kabinet heeft vorige week bekend gemaakt dat scholen en kinderopvang tot en met 28 
april gesloten blijven. Dit betekent in de praktijk dat de scholen vanwege de meivakantie, op 
zijn vroegst op 6 mei weer open zouden kunnen gaan. Uiteraard is dit afhankelijk van de 
ontwikkelingen op landelijk niveau, waarover de regering op 21 april zal besluiten. 

De gezamenlijke noodopvang in Hellevoetsluis zal opvang blijven bieden t/m de meivakantie 
(20 april t/m 4 mei; 5 mei is een nationale feestdag), zoals dat nu al is geregeld. De 
noodopvang is specifiek bedoeld voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. In de 
bijlage treft u een overzicht aan van de noodopvanglocaties. 

Voor de bezetting van de noodopvang is het van belang dat wij zicht krijgen op het aantal 
kinderen die gebruik gaan maken van de noodopvang in deze vakantieperiode.  

Wij vragen u dan ook nadrukkelijk dit, uiterlijk 10 april, kenbaar te maken bij het 
aanmeldpunt van de Kinderkoepel: administratie@kinderkoepel.nl 

Hierbij wijzen wij nogmaals op de voorwaarden voor deelname aan de noodopvang. Deze 
geldt voor gezinnen met tenminste een (1) ouder in een cruciaal beroep en die de opvang 
echt niet zelf kunnen regelen. 

U kunt via bovenstaand adres uiteraard voor de hele periode van nu t/m 4 mei al uw 
noodopvang aanmelden. 

Tot slot wensen wij iedereen die zelf te maken heeft met ziekte, beterschap en een spoedig 
herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar!  

Met een hartelijke groet, mede namens alle medewerkers van de noodopvang,  

 

Ingrid van Doesburg, Henk de Kock, Harry Timmermans en Ed Knegt 
Bestuurders 

  



BIJLAGE  
 

OVERZICHT LOCATIES NOODOPVANG MEIVAKANTIE (20 april t/m 5 mei 2020) 

Hieronder treft u een overzicht van de noodopvanglocaties, waar de opvang gedurende de 
meivakantie wordt verzorgd. 

1.     Noodlocatie Struyten-Kooistee aan de Brasem 34 in Hellevoetsluis (Waterwiebels BSO 
en lokalen Windroos); hier worden kinderen opgevangen van de Bron (Plataanlaan), 
Sterrenwacht, Brandaris (beide locaties), Regenboog (beide locaties) en de Houthoeffe. Deze 
locatie is te bereiken via: 0181-325049 of administratie@kinderkoepel.nl 

2.     Noodlocatie Hellevoetsluis-West aan de Schoolslag 2 in Hellevoetsluis (Wielewater BSO 
en lokalen Montessori); hier worden kinderen opgevangen van de Montessori, Hendrik 
Boogaard Sportlaan, Wateringe, Schrijverke en Bron Christinaplaats. Deze locatie is te 
bereiken via: 0181-325049 of administratie@kinderkoepel.nl 

3.     Noodlocatie Bonsen/Ravense Hoek aan de Tiendweide 2 in Hellevoetsluis (Woelwater 
BSO en lokalen Palet Ravense Hoek); hier worden kinderen opgevangen van de Hendrik 
Boogaard Rode Kruislaan, Palet (alle locaties), de Windroos en de Kring. Deze locatie is te 
bereiken via: 0181-325049 of administratie@kinderkoepel.nl 

4.     Noodlocatie KDV/BSO Beestenboel aan Polaris 36 in Hellevoetsluis. Hier worden 
kinderen opgevangen die normaal gesproken worden opgevangen door Smallsteps of 
wanneer extra noodopvang noodzakelijk is. Deze locatie is te bereiken via: 0181-322104. 

 

 

 


