
 

 
Corona-aanpak basisonderwijs en kinderopvang Sint-Oedenrode 

15 december 2020 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen vanaf woensdag 16 december t/m ten minste 

17 januari de deuren sluiten. Leerlingen ontvangen in deze periode thuisonderwijs en er is noodopvang 

voor kinderen van ouders in vitale beroepen. In deze brief informeren wij u nader over de wijze waarop 

wij deze maatregelen invulling geven. 

 

Noodopvang  

De noodopvang van kinderen van ouders in vitale beroepen tijdens schooltijd wordt zo snel mogelijk 

gezamenlijk ingericht door Kinderopvang De Verbinding en de schoolbesturen SAAM en SKOSO. 

Noodopvang buiten schooltijd die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alléén beschikbaar 

voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in 

het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Voor vragen hierover 

verwijzen wij u naar uw kinderopvangorganisatie. 

 

Bij de aanvraag voor noodopvang hanteren wij de lijst vitale beroepen van de overheid en de volgorde 

zoals de overheid deze aangeeft: één of beide ouder(s) werkt/werken in een vitaal beroep.  

Zie voor de actuele lijst: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 

 

We vragen u nadrukkelijk eerst te onderzoeken of opvang in uw eigen netwerk mogelijk is zodat de 

scholen zich maximaal kunnen richten op hun kerntaak: het verzorgen van onderwijs. 

Aan- en afmelden voor noodopvang kan alleen via de eigen school tot woensdag 16 december 12.00 uur 

via het mailadres wat door de school is aangegeven.  

 

Vermeld in uw mail altijd de voor- en achternaam van uw kind(eren), de noodzakelijke opvangtijd en 

opvangdagen voor de gehele periode buiten de Kerstvakantie om tot en met 19 januari 2021. 

   

Verder verzoeken wij u vriendelijk doch dringend: 

- Alleen opvang te vragen voor momenten waarop u moet werken 

- Geen zieke kinderen naar de opvang te brengen. Volg hierbij de richtlijnen van het RIVM. Bij twijfel 

over de gezondheid van het kind kan de noodopvang uw kind weigeren. 

- Aan- maar ook afmeldingen via bovenstaand mailadres door te geven, zodat we personeel passend 

kunnen inzetten om de groepen beheersbaar te houden. 

- Geen oneigenlijk gebruik te maken van deze noodopvang mogelijkheid. 

 

De school kan u vragen een formulier in te vullen zodat een check op de vitale beroepen kan worden 

gedaan en accurate gegevens van uw kind in alle gevallen bekend zijn.  

 

Thuisonderwijs 

Deze week organiseren de scholen de noodopvang en bereiden zij zich voor op het verzorgen van 

thuisonderwijs in de periode 4 t/m 17 januari. U ontvangt hierover via de schooldirectie of de leerkracht 

van uw kind binnenkort nadere informatie. 

Uitsluitend voor ouders die thuis niet de beschikking hebben over een device (laptop, Chromebook, PC, 

etc.) is vanaf 4 januari een device van school beschikbaar voor de periode van afstandsonderwijs. U kunt 

dit kenbaar maken bij de schooldirectie. 

 

Tot slot wensen wij u, ondanks de lockdown, een fijne kerstperiode in goede gezondheid.  

Hartelijke groet,  

Namens het basisonderwijs en de kinderopvang in Sint-Oedenrode, 

Paul Meessen 

Directeur-bestuurder SKOSO  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

