16 april 2020
Beste ouders, verzorgers,
Graag delen we met u de meest recente informatie omtrent opvang en onderwijs gedurende deze
periode.
Noodopvang
Omdat het aantal aanmeldingen steeds verder toeneemt, hebben we besloten een extra
noodopvanglocatie te openen. De reden hiervoor is om o.a. de veilige afstand bij het halen en
brengen te kunnen blijven waarborgen. De derde noodopvang locatie betreft Het Palet, Platte Ven 44
in Noord-Scharwoude.
Wij willen u er op attenderen dat de noodopvang alleen bestemd is voor kinderen waarvan één van de
ouders werkzaam is in een cruciale sector én voor wie de opvang op geen andere wijze georganiseerd
kan worden. Alleen op deze wijze kunnen we de opvang zo veilig mogelijk inrichten en er samen met u
voor zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. We rekenen op uw
begrip en medewerking hierin.
Mogelijke opstart
Op 21 april hopen we vanuit het ministerie duidelijkheid te krijgen over het mogelijk opengaan van de
kinderopvanglocaties en scholen. We zijn hard aan het werk om voorbereidingen te treffen en werken
diverse scenario’s uit.
De huidige maatregelen gelden tot en met 28 april. Deze datum valt in de meivakantie. De scholen zijn
dan gesloten, maar het is mogelijk dat de kinderopvang wel weer van start gaat. Dat betekent dat de
noodopvang voor schoolgaande kinderen anders ingericht zal moeten worden. Om dit goed te
organiseren, is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel kinderen er van de noodopvang gebruik
gaan maken tijdens de meivakantie vanaf 29 april.
We vragen van u het volgende:
1. Heeft u al een contract voor de opvang van Allente?
Als we op 21 april horen dat de opvang per 29 april weer open gaat en u heeft al reguliere opvang bij
Allente voor uw kind(eren)? Dan kunt u uw kind(eren) brengen op de dagen dat u opvang heeft.
Heeft u een flexibel contract? Dan kunt u na 21 april een aanvraag doen via het Ouderportaal, zoals u
gewend bent. We doen ons uiterste best om de aanvragen te honoreren, ook al zijn aanvragen korter
dan 14 dagen van tevoren ingediend.
Komt uw kind niet naar de opvang? Dan verzoeken wij u de opvang voor die betreffende dag af te
melden in het Ouderportaal, zodat wij een goed overzicht krijgen van het aantal kinderen wat die dag
zal komen.
Als de opvang nog langer dicht blijft na 28 april en u heeft noodopvang nodig? Dan kunt u de opvang
tijdens de meivakantie graag uiterlijk 23 april aanvragen via het inschrijfformulier.
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2. U heeft geen contract bij Allente voor opvang, maar u heeft wel noodopvang
nodig?
Dan vragen we u zo snel mogelijk, doch uiterlijk op 23 april, een aanvraag te doen voor de
noodopvang in deze vakantie via het inschrijfformulier. Op deze wijze kunnen wij de personele
bezetting op tijd in orde maken en de noodopvang naast de reguliere opvang organiseren. Als u afziet
van een aangevraagde opvangdag, verzoeken wij u deze dag weer te annuleren via het
afmeldingsformulier.
Na 21 april informeren wij u over de definitieve maatregelen van de overheid en de consequenties
voor opvang en onderwijs.
Onderwijsondersteuning
In de meivakantie zal er op de noodopvang geen onderwijsondersteuning plaatsvinden. De kinderen
zullen tijdens de vakantie ook geen huiswerkopdrachten krijgen, tenzij hier andere afspraken over zijn
gemaakt met u en uw kind.
U kan de komende weken corona nieuws van Allente blijven volgen op onze website. Mochten er
ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u weer persoonlijk per email.
Tot slot: zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
namens het crisisteam,
Monique Mul voorzitter crisisteam
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