Vrijdag 20 maart
Beste ouders, verzorgers,

U heeft aangegeven gebruik te (willen) maken van de noodopvang. Hierbij geven wij u graag de
aanvullende informatie.
Onderwijs tijdens de noodopvang
De kinderen hebben inmiddels van school een lespakket en huiswerk gekregen. Indien wenselijk
mogen de kinderen dit meenemen naar de noodopvang, met hierbij indien nodig een laptop of IPad.
Let op, dit is wel op eigen risico! De wifi code is op de locatie aanwezig.
Wij zullen pedagogisch medewerkers inzetten die de kinderen gedurende de dag kunnen begeleiden
bij het maken van het huiswerk, als de situatie op de groep dit toelaat. De pedagogisch medewerkers
houden waar nodig contact met de betreffende school van uw kind en het onderwijsteam.
Op dit moment zijn wij aan het inventariseren hoe wij vanaf volgende week extra begeleiding voor
onderwijsactiviteiten kunnen organiseren.
Lunch meenemen
Wij verzoeken u voor de kinderen vanaf 4 jaar lunch mee te geven, zoals u dat ook gewend bent op
school. Voor drinken wordt op de noodopvang gezorgd.
Bereikbaarheid noodlocaties
De noodlocaties zijn dagelijks bereikbaar.
•

Langedijk: Mayerslot (ODBS De Phoenix, RKBS De Koolvlet, BSO de Krullevaar en de Tierlantijn)
Zandsloot 14 te Broek op Langedijk
Kinderdagverblijf 0-4 jaar: 06-28492132
U kunt de hoofdingang van de Tierlantijn gebruiken voor brengen en halen.
BSO 4- 12 jaar: 06-14684729
Voor de BSO gebruikt u de deur links van de hoofdingang van de Tierlantijn, in de ronding
tussen de Tierlantijn en de poort naar het schoolplein, bij het kleine parkeerterrein.

•

Heerhugowaard: de Helix.
Oosterweg Noord 39 te Heerhugowaard
Noodopvang 0-12 jaar: 06-38168914
De hoofdingang is beschikbaar voor brengen en halen.

RIVM richtlijnen
Veiligheid blijft bij ons het belangrijkst, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Richtlijnen van het RIVM
blijven van kracht. Dit houdt in dat kinderen met klachten als (neus)verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn en/of koorts niet naar de opvang mogen worden gebracht. Indien uw
kind verkouden blijkt of andere klachten heeft, wordt uw kind apart gezet en zullen we u bellen met
het verzoek uw kind zo snel mogelijk op te halen. Dit geldt ook bij chronische verkoudheid. Er wordt
ons verzocht door het RIVM hier streng mee om te gaan.
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Indien uw kind onverhoopt toch klachten krijgt en u hierdoor de opvang zelf dient te organiseren,
vragen wij u vriendelijk eventuele broertjes of zusjes, indien mogelijk ook op te halen. Hierdoor
kunnen wij ons houden aan de richtlijnen en voorkomen we onnodige problemen in de bezetting.
Medewerkers kunnen dan indien nodig ook op een andere noodlocatie worden ingezet.
Wij willen voorkomen dat er veel mensen tegelijk in het pand aanwezig zijn. Hierdoor kan het
voorkomen dat we bij het halen en brengen u vragen even buiten of in de hal te wachten.
In de groepsgrootte houden wij rekening met de richtlijnen. Op de groep zijn maximaal 5 kinderen
met maximaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Ook bij het buitenspelen worden aangepaste
regels gehanteerd. Het kan echter voorkomen dat u op de locatie 2 medewerkers boventallig aantreft.
Deze medewerkers ondersteunen de pedagogisch medewerkers op de groep ,zodat zij niet van de
groep af hoeven en daardoor de kinderen niet onnodig uit het zicht verliezen.
Wij verzoeken u bij het brengen van uw kind eventuele bijzonderheden door te geven aan de
medewerker zodat daar indien nodig rekening mee kan worden gehouden. Geef ook aan hoe laat het
kind weer wordt opgehaald, zo kunnen we de personele bezetting goed afstemmen en onze
medewerkers ontlasten waar mogelijk.
Indien u zich heeft aangemeld voor noodopvang en dit onverhoopt toch niet nodig blijkt te hebben,
wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling Planning en Plaatsing? Dit kan via
plaatsing@allente-opvang.nl. Op deze wijze kunnen wij onze personele bezetting op het kindaantal
volgen en geen onnodig beroep doen op onze collega’s.

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.
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

ps.
Op de website vindt u ook een poster die het makkelijk maakt om aan kinderen uit te leggen wat het coronavirus is. Deze
poster is een kosteloze samenwerking vanuit de tekenaar www.justjulie.nl en www.posters.nl
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