Beste ouders, verzorgers,
Graag informeren wij u hierbij nader inzake de coronacrisis. We merken dat het aanmeldformulier
voor noodopvang veelvuldig is ingevuld. We willen u met klem wijzen op het volgende:
•

•

Het is noodzakelijk om samen de verspreiding van het coronavirus te beperken. Eén van de
maatregelen hiervoor is de sluiting van scholen en opvang. Op deze wijze wordt het
besmettingsgevaar kleiner. Hierdoor is de opvang hierdoor nu niet voor iedereen beschikbaar en
hanteren we een richtlijn met een maximaal aantal op te vangen kinderen. Dit kan per noodlocatie
verschillen.
Indien uw kind klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) heeft, dient u uw kind
thuis te houden. Ook vragen we u de opvang van uw kind(eren) zelf op andere wijze te
organiseren. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties
ontoereikend zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar dit stroomschema. Wij
rekenen op uw medewerking en begrip. Alleen met elkaar kunnen we zorgen dat we het aantal
besmettingen beperken.

Locaties noodopvang
Tijdens de periode dat de scholen en opvanglocaties gesloten zijn zullen wij twee locaties aanwijzen
als noodlocaties, welke start op 18 maart 2020:
• Langedijk: Kindcentrum Mayerslot (ODBS De Phoenix, RKBS De Koolvlet, BSO de Krullevaar en de
Tierlantijn)
Zandsloot 14 te Broek op Langedijk
• Heerhugowaard: Kindcentrum De Helix.
Oosterweg Noord 39 te Heerhugowaard
De medewerkers van de afdeling Planning en Plaatsing werken hard om de noodopvang zo goed
mogelijk in te plannen. U ontvangt van deze afdeling een bevestiging voor de noodopvang als u een
formulier op de site heeft ingevuld.
Nog geen formulier ingevuld?
Werkt u in één van de vitale beroepsgroepen en heeft u opvang nodig? Als u nog geen
inschrijfformulier heeft ingevuld, verzoeken wij u dit alsnog te doen via dit formulier. Weet u nu nog
niet wanneer u de komende tijd opvang nodig heeft, dan kunt u dit uiterlijk via het formulier opgeven
op de donderdag voor de week erna.
Opvang in Kindcentrum Atalanta en OBS Carroussel/Fonkelsteen in Heerhugowaard
De onderwijslocaties Atalanta en Carrousel/Fonkelsteen regelen de opvang op hun eigen locatie met
de opvangpartij in de school.
• Voor opvang in Atalanta kunt u contact opnemen met de school of Kinderopvang Forte.
• Voor opvang in de Carrousel/Fonkelsteen kunt u contact opnemen met Kinderopvang Babbels:
Email: info@kinderopvangbabbels.nl
Telefoon: 072-5345550
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Voortgang onderwijs
U ontvangt van de school van uw kind informatie over de wijze waarop het onderwijs op een andere
manier georganiseerd wordt. Het tijdstip waarop dit gebeurt, kan per school verschillen.
AVG
Vanzelfsprekend willen we ook in deze bijzondere tijd blijven voldoen aan de wet en blijven we er
belang aan hechten om de privacy van onze kinderen te waarborgen. Daarom vragen we u allen om
hieraan mee te werken. Dit betekent dat er geen schermafdrukken en/of opnames gemaakt mogen
worden gedurende de tijd dat de leerlingen zijn ingelogd.
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betekent deze noodmaatregel van het
kabinet dat dit als grondslag gezien kan worden om zoveel mogelijk het lesgeven te continueren en we
hiervoor geen individuele toestemming hoeven te vragen.
Wij staan in contact met onze collega-opvangorganisaties en stemmen continue goed met elkaar af.
Tevens hebben wij regelmatig afstemming met het crisisteam van de gemeentes.
Blijf de richtlijnen van het RIVM volgen
We verzoeken u nogmaals de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen en de opvang deze periode sec
als noodopvang te zien. Op deze wijze dragen we samen bij aan het beperken van de verspreiding van
het coronavirus.
Met vriendelijke groet, namens het crisisteam,
Monique Mul
voorzitter crisisteam
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