
Beste ouders / verzorgers, 

U heeft via de media en ook door de brief van gisteren gehoord dat iedere ouder 

verplicht is om de kinderen zelf op te vangen of opvang te regelen. Wanneer u en/of 

uw partner werkt in een vitaal beroep (zie onderstaande lijst) is het toegestaan om 

opvang te vragen van school. Maar dat kan alleen als u zelf geen opvang kunt 

regelen. 

Hebt u opvang nodig dan kunt u een mail sturen naar info@wingerdzml.nl met in de 

titel het woord “opvang”. Wilt u dan aangeven voor welke dagdelen of dagen er 

opvang nodig is in de komende drie weken? Dan zullen wij zorgen dat er iemand is 

die uw kind op kan vangen. Mailt u ons dan voor 17.30 uur zodat het voor ons 

mogelijk is om eventuele opvang te regelen. 

De teamleden zijn op dit moment druk bezig om u vandaag of morgen schoolwerk 

toe te sturen. De leerlingen kunnen dan thuis bezig blijven met school. U hoort hier 

dus meer over via de teamleden. 

De lijst met cruciale beroepsgroepen: 

• Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische 

hulpmiddelen 

• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, 

opvang van kinderen en examens 

• Openbaar vervoer 

• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit 

supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en 

de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij 

boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij 

boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst 

• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera. 

• Vervoer van afval en vuilnis 

• Kinderopvang 

• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de 

samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt 

• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal 

verklaard) 

• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) 

 

Met vriendelijke groet, 

Albert Kamphuis 

directeur (V)SO De Wingerd 

 


