Beste ouders, verzorgers,
Gisteren heeft het kabinet besloten om de scholen en opvanglocaties vanaf maandag 16 maart in
ieder geval t/m 6 april te sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Allente heeft daar gehoor aan gegeven en biedt nu alleen opvang aan voor kinderen waarvan de
ouders werkzaam zijn in de lijst van cruciale beroepen én niet in de gelegenheid zijn hun kind op een
andere wijze op te vangen. We moeten er immers met z’n allen voor zorgen om de kans op
verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden. De lijst met cruciale beroepen vindt u hier.
Wijziging opvang op locatie
Tot en met dinsdag 17 maart kunnen ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen hun kind(eren)
naar de eigen school en/of opvanglocatie brengen, tenzij u een ander bericht heeft gekregen van de
regiomanager. Vanaf woensdag 18 maart wordt de opvang in overleg met het crisisteam van de
gemeente per regio aangeboden. Op dit moment wordt uitgewerkt op welke locatie(s) dit zal zijn.
Hiervoor willen we zo snel mogelijk in kaart brengen welke behoefte er is bij ouders voor opvang. We
willen u verzoeken om met spoed een formulier in te vullen PER KIND, van uw behoefte voor opvang
onder of buiten schooltijd voor de komende periode t/m 6 april.
Indien u hier nog geen zicht op heeft, verzoeken wij u dit uiterlijk de vrijdag voor de week erna aan te
geven.
Op deze manier krijgen we inzicht voor hoeveel kinderen er opvang nodig is, in welke vorm en in
welke regio voor die ouders die een cruciaal beroep uitoefenen en geen andere opvang kunnen
regelen.
Vul hier het formulier in per kind.
Wilt u ook vermelden of u reeds een contract met Allente heeft voor de opvang? Of maakt u alleen
gebruik van de opvang tijdens deze crisis?
Heeft u geen behoefte aan opvang? Dan hoeft u niets te doen.
Richtlijnen RIVM
We volgen te allen tijde de richtlijnen van RIVM. Hierbij blijft gelden dat uw kinderen met
(neus)verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en /of koorts thuis dient te houden, ook als u een
cruciaal beroep uitoefent.
Veel gestelde vragen
We hebben alvast veel gestelde vragen over de situatie rondom het coronavirus voor u op een rij
gezet. Deze kunt u hier bekijken.
Ouderapp Konnect minder goed bereikbaar
Door de drukte kan het voorkomen dat de Ouderapp van de opvang Konnect en de schoolapps minder
goed bereikbaar zijn. Dit is een landelijk probleem waar wij helaas geen invloed op hebben.
We verzoeken u het formulier om de behoefte voor opvang vandaag (16 maart) nog in te vullen. Des
te eerder kunnen we u nader informeren. Als formulieren later binnenkomen, kan dit invloed hebben
op de locatie voor de opvang van uw kind. Bedankt voor uw medewerking en begrip.
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Met vriendelijke groet, namens het crisisteam,
Monique Mul
voorzitter crisisteam
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