Woensdag 1 april 2020
Beste ouders, verzorgers,
De meesten zagen het al aankomen: het kabinet heeft besloten om de maatregelen ter voorkoming
van verspreiding van het coronavirus te verlengen t/m 28 april. Dit betekent dat de scholen en de
kinderopvang nog gesloten zullen blijven t/m deze datum. Het crisisteam van Allente wil u graag
informeren wat dit voor u betekent en specifiek nog informatie geven over de noodopvang.
Algemeen voor opvang en onderwijs
Door de verlengde maatregel, zal de noodopvang langer open zijn tot en met 28 april. Als u een
cruciaal beroep heeft, kunt u gebruik maken van de noodopvang door per kind per dag dit via dit
inschrijfformulier op te geven. We willen u er nogmaals op attenderen, dat de noodopvang alleen
bedoeld is als u op geen enkele andere wijze opvang kunt regelen. Het is dus niet de bedoeling om
kinderen te brengen als u wel thuis kunt werken. We moeten immers met z’n allen voorkomen dat het
virus zich verder verspreidt. Zoals het kabinet gisteren al zei: alleen samen krijgen we corona onder
controle.
Flexibele opvang
Heeft u een contract bij Allente voor flexibele opvang en u wilt gebruik maken van de noodopvang?
Vraag deze dan aan via de reguliere weg via het Ouderportaal en NIET via het inschrijfformulier. Dat
voorkomt dubbel werk bij de verwerking van uw aanvraag. Heeft u ook opvang onder schooltijd
nodig? Vermeld dit dan in het veld ‘bijzonderheden’.
Onderwijs
Als uw kind op school zit, zal u via de school/de leraren nadere informatie krijgen over de voortgang
van het onderwijs voor de komende weken.
Tips gebruik social media
Het zal ongetwijfeld ook bij u thuis gebeuren dat kinderen nu vaker op een laptop of tablet zitten om
de tijd door te komen. We geven u graag wat tips voor het begeleiden van uw kind(eren) bij het
gebruik van social media tijdens deze corona tijd, om vervelende situaties te voorkomen. Deze tips
vindt u hier en op onze website.
Telefonisch spreekuur GGD
Nu het reguliere spreekuur van de opvoedadviseurs is stopgezet i.v.m. de situatie rondom het
coronavirus is er bij GGD Hollands Noorden een telefonisch spreekuur gestart. U kunt met al uw
vragen over opvoeden en corona contact opnemen met de GGD via telefoonnummer 088-01 00 550
(werkdagen ma t/m vr 08.30-16.30 uur). De opvoedadviseurs bellen u dan zo snel mogelijk terug op de
volgende tijden: ochtend (9.00-12.00 uur), middag (14.00-17.00 uur) en avond (19.00-20.30 uur).
Wilt u meer lezen en tips over opvoeden in coronatijd? Klik hier.
Informatie betreffende noodopvang
Opvolgen advies RIVM
Om besmettingsrisico’s bij de noodopvang zoveel mogelijk te beperken geldt het advies van het RIVM.
Op dit moment loopt er een onderzoek bij de RIVM naar de kans dat kinderen anderen besmetten
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met het coronavirus. Het is daarom in de noodopvang belangrijk de groepen zo klein mogelijk te
houden.
We willen graag nogmaals de volgende maatregelen benadrukken:
• Voor zowel volwassen als kinderen geldt dat je bij (lichte) ziekteverschijnselen thuisblijft.
• Wanneer één van de gezinsleden benauwdheidsklachten of verkoudheidsklachten en koorts heeft,
moet het hele gezin thuisblijven.
• Daarnaast gelden de adviezen rond hygiëne, zoals regelmatig de handen wassen, gebruik van
papieren zakdoeken en hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
• Iedereen wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden om zo het overdragen van het virus te
beperken/voorkomen.
• Blijf zo veel mogelijk thuis en werk thuis indien mogelijk.
Ondersteuning onderwijs tijdens de noodopvang
Tijdens de noodopvang kan uw kind werken aan het thuiswerk van school. Er is tijdens de noodopvang
een leerkracht aanwezig die uw kind daarbij kan ondersteunen. De kinderen krijgen dus GEEN
onderwijs tijdens de opvang, maar kunnen vragen stellen aan de leerkracht ter plaatse.
We willen u verzoeken om voordat u uw kind brengt naar de noodopvang samen met uw kind het
rooster/thuiswerk voor die dag door te nemen. Zo weet uw kind wat van hem/haar wordt verwacht op
dit gebied.
Markeer uw spullen met naam
Tevens willen wij u verzoeken om alle spullen die uw kind meeneemt naar de noodopvang te voorzien
van een naam. Er blijven nu regelmatig spullen liggen, en is het niet bekend van wie dit is.
Tot slot willen we u graag nogmaals op het volgende wijzen
Afmelden
Komt uw kind niet naar de noodopvang, maar u had hem/haar wel opgegeven?
Meld uw kind dan af via dit formulier.
Voorkom dat er onnodig personeel wordt ingezet, omdat we op uw kind rekenen.
Bedankt voor uw medewerking.

U kan de komende weken corona nieuws betreffende Allente blijven volgen op onze website.
Mochten er nadrukkelijke ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u weer persoonlijk per email.
Tot slot wens ik u alle sterkte en gezondheid in deze uitzonderlijke periode. Zorg goed voor uzelf en
voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
namens het crisisteam,
Monique Mul voorzitter crisisteam
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