Broek op Langedijk, 19 maart
Beste ouders, verzorgers,
Hieronder vindt u de meest recente informatie omtrent opvang en onderwijs gedurende deze
periode.
Bereikbaarheid school
Deze periode zijn de scholen beperkt bereikbaar. Dit kan per school verschillen. Indien u contact wilt
opnemen met de school kunt u dit het beste per mail doen, tenzij u hier andere afspraken over heeft
gemaakt met de leerkracht van uw kind.
Noodopvang
Indien u recht heeft op noodopvang en hier gebruik van wilt maken, vul dan het inschrijfformulier op
de website in. Alleen op deze wijze kunnen wij de noodopvang verantwoord indelen.
Allente-Opvang: Betalingen van facturen
Gisteren hebben we u in de nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van de facturatie. Op dit
moment ontvangen wij nog veel vragen hierover. Wij verwijzen u graag naar de brief vanuit BMK, BK
en Boink. Deze kunt u hier teruglezen.
De huidige situatie heeft ontzettend veel invloed. Op ieders dagelijks leven, op alle sectoren en op alle
processen. Op dit moment werken wij, samen met de brancheorganisaties en het ministerie,
ontzettend hard om de noodopvang zo goed mogelijk te organiseren zodat de vitale processen in het
land voortgang kunnen vinden. Ook werken wij hard aan de invulling van het onderwijs. We zetten ons
keihard in om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en hierbij oog te hebben voor alle ouders
en kinderen. Alle energie gaat op dit moment hier naartoe. De processen rondom facturatie,
contracten en kinderopvangtoeslag zijn complex. Om te zorgen dat hier geen onnodige storingen in
komen, en hierbij veel werk en tijd gaat zitten in de correcties, vragen wij u met klem de facturen te
blijven voldoen en geen wijzigingen aan te brengen. Vanuit het ministerie wordt hard gewerkt aan een
vorm van compensatie ten behoeve van uw ouderbijdrage naast de gebruikelijke
kinderopvangtoeslag. Wij hopen snel duidelijkheid vanuit het ministerie te krijgen zodat we u hier
direct duidelijkheid over kunnen geven.
RIVM
Wij willen u nogmaals verzoeken de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dit houdt in dat kinderen met
klachten als (neus)verkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen en/ of koorts niet naar de noodopvang
gebracht mogen worden. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de verspreiding van het
coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het strikt opvolgen van de richtlijnen van het RIVM is hierbij
noodzakelijk. Wij rekenen op uw medewerking.
Op de website hebben we een pagina ingericht met alle informatie: https://allente-opvang.nl/nieuwsivm-coronavirus. Middels deze website en de nieuwsbrieven proberen we u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden en te voorzien van alle informatie. Indien u informatie mist, neemt u dan contact op
met het crisisteam via crisisteam@allente.nl. Wij zullen de vragen vervolgens meenemen in het
crisisoverleg.
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Communicatie
Vanaf volgende week gaan wij zoals eerder aangegeven de communicatie voor ouder die behoefte
hebben aan noodopvang middels aparte nieuwsbrieven communiceren, zodat de hoeveelheid
nieuwsbrieven voor veel ouders kan afnemen.

Met vriendelijke groet, namens het crisisteam,
Monique Mul
voorzitter crisisteam
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