Maandag, 23 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,
Afgelopen periode hebben wij heel veel aanvragen voor de noodopvang ontvangen. T/m woensdag
a.s. is de opvang geregeld.
Opnieuw inschrijven
Helaas hebben we gemerkt dat het huidige systeem niet toereikend is om een juist overzicht te krijgen
van de aanvragen. Daardoor bestaat de kans dat wij niet alle aanvragen hebben ontvangen. Om u nog
beter van dienst te zijn en te zorgen dat we voor de komende periode een goed overzicht hebben
voor onze medewerkers, gaan wij over tot een andere vorm van aanmelden en registratie. Wij
verzoeken u de noodopvang opnieuw aan te vragen, dus ook wanneer u de aanvraag reeds gedaan
heeft. Op deze manier kunnen de inschrijvingen op een eenduidige wijze geregistreerd worden.
Aanpassing aanmeldproces
Let op: Er is een aanpassing in het aanmeldproces! Op deze inschrijfpagina op de website ziet u voor
elke dag een apart formulier. We willen u vragen per kind, per dag een formulier in te vullen wanneer
u noodopvang nodig heeft. Wanneer u tijdig het formulier invult, kunnen wij de noodopvang voor u
organiseren. Hieronder ziet u wanneer de inschrijving binnen moet zijn.
Heeft u opvang nodig op….

Formulier invullen voor….

Donderdag

Dinsdag 12:00 uur

Vrijdag

Woensdag 12:00 uur

Maandag

Donderdag 12:00 uur

Dinsdag

Vrijdag 12:00 uur

Woensdag

Maandag 12:00 uur

Op deze wijze kunnen we zorgen voor goede personeelsplanning voor noodopvang en begeleiding van
het onderwijs.
Heeft u uw kind aangemeld maar toch geen noodopvang nodig? Dan verzoeken wij u om zo snel
mogelijk uw kind voor die datum af te melden via deze link op de website. Om onze medewerkers
vitaal te houden, zetten wij in op een efficiënte personeelsplanning.
Excuses voor het ongemak. Alleen op deze manier kunnen we de noodopvang voor uw kind(eren)
goed organiseren.
Behoefte 24-uurs opvang
Allente is tevens bezig om de behoefte te inventariseren van 24-uurs noodopvang. Heeft u behoefte
aan opvang in de nacht en/of in het weekend? Stuur dan een mail naar crisisteam@allente.nl, waarin
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u aangeeft welke vorm van opvang u nodig heeft en voor hoeveel kinderen. We kunnen u hierin nog
geen toezegging doen, in deze fase gaat het nog om een inventarisatie.
Geen kosten noodopvang
Tevens willen we u graag op de hoogte brengen van het volgende: Inmiddels hebben we via het
ministerie de bevestiging gekregen dat de noodopvang geen kosten voor ouders met zich mee zal
brengen. Indien u geen klant bent van Allente-opvang zult u geen factuur ontvangen over deze
periode. Indien u wel klant bent van Allente-opvang zult u de gebruikelijke factuur ontvangen. We
verzoeken u deze factuur te voldoen. U zult hiervoor op een later moment een vergoeding krijgen,
zodat ook voor u deze periode geen kosten met zich mee brengt.
Ondersteuning onderwijs op noodopvang
Een mooie ontwikkeling van de samenwerking tussen opvang en onderwijs is dat wij vanaf vandaag
leerkrachten inzetten op de noodlocaties om uw kind de juiste ondersteuning te geven bij het
huiswerk. Wanneer kinderen tijdens de noodopvang vragen hebben of ondersteuning nodig hebben
bij het maken van het huiswerk, kunnen ze hiervoor terecht bij de leerkracht op de locatie.
Middels onze 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.
Tot slot wens ik u alle sterkte en gezondheid in deze uitzonderlijke periode. Zorg goed voor uzelf en
elkaar!
Met vriendelijke groet,
namens het crisisteam,
Monique Mul
Voorzitter crisisteam
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