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Hellevoetsluis, 16 december 2020 

Betreft: noodopvang na de kerstvakantie 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Op dit moment zijn de scholen allemaal druk bezig met het organiseren van de noodopvang en het 
afstandsonderwijs voor de 2 weken na de kerstvakantie.  
 
Alleen kinderen van ouders met een zogenaamd “cruciaal beroep” kunnen van deze opvang gebruik 
maken. Kinderen krijgen tijdens de noodopvang geen les. Kinderen werken zelfstandig met het 
aangeboden werk vanuit school en krijgen eventueel online les zoals thuis. Deze opvang is alleen 
bedoeld om mensen in “cruciale beroepen” hun werk te kunnen laten uitoefenen indien zij zelf geen 
opvang kunnen organiseren. Op de website van de Rijksoverheid kunt u bekijken wat “cruciale 
beroepen’’ zijn” 
 
 
Er is besloten dat deze vorm van opvang in de twee weken na de kerstvakantie door de scholen zelf 
geregeld moet worden. Voor ons betekent dit dat het personeel van school zowel afstandsonderwijs 
als noodopvang moet verzorgen. De opvang die door ons geregeld wordt, is ook alleen tijdens de 
normale schooltijden. Heeft u voor of na schooltijd noodopvang nodig, dan verwijzen we u bij uw 
kinderopvangorganisatie zijn. Dit kan alleen als u een contract heeft bij de opvangorganisatie en dus 
al klant bent. 
 
We willen vóór de vakantie weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten in de noodopvang. U zult 
begrijpen dat we met deze informatie onze personeelsinzet en (fysieke) aanwezigheid moeten 
afstemmen. 
 
We vragen ouders terughoudend gebruik te maken van de noodopvang en alleen gebruik te maken 
indien u zelf niets kan organiseren voor uw kind. U zult begrijpen dat ook onze collega’s zorgen 
hebben over hun gezondheid en thuis nodig zijn voor het eigen gezin. Ook voor hen geldt de norm om 
thuis te werken. 
Moeten uw kinderen gebruik maken van de noodopvang, dan vragen we u om een mail sturen naar: 
femi.sluimer@edumarevpr.nl  
 
In die mail geeft u het volgende aan: de naam of namen van uw kinderen, in welke groep ze nu zitten, 
voor welke dagen en tijdstippen u een aanvraag doet en wat het beroep van u en uw eventuele 
partner is. We vragen u dit te doen vóór 17 december 17:00 uur. 
 
In de loop van de dag ontvangt u een link naar een inschrijfformulier zodat u uw kind kan inschrijven 
en eventueel kunt uitschrijven indien u een andere vorm van opvang heeft geregeld. Daarnaast 
kunnen we u vragen om een werkgeversverklaring. 
 
Wij gaan ons uiterste best doen om een en ander te organiseren en hopen op uw medewerking om 
alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

Eventuele vragen, onduidelijkheden of opmerkingen horen wij graag van u.  

Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond! 

Namens het team van de Hendrik Boogaardschool, 

Vriendelijke groet, 

Femi Sluimer en Freek Kloeg 

Directie 
Hendrik Boogaardschool 


