
 

 

 

 
 
Corona-aanpak basisonderwijs en kinderopvang Sint-Oedenrode 
13 januari 2021 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Sinds half december zijn onze scholen gesloten in verband met het Corona virus en verzorgen wij 
onderwijs op afstand en noodopvang voor kinderen van ouders in essentiële beroepen.  
Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari en dat 
nog in onderzoek is of de scholen op 25 januari weer open kunnen gaan.  
In deze brief informeren wij u kort over de gang van zaken rond de noodopvang. 
 
Zoals u in media hebt kunnen vernemen, wordt er landelijk beduidend meer gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot noodopvang dan in het voorjaar van 2020. Dat geldt ook voor de scholen in Sint-
Oedenrode. Dagelijks worden wij gesteld voor uitdagingen in de uitvoering van het onderwijs. Hoewel 
wij alle begrip hebben voor de thuissituaties van werkende ouders, vragen wij u nogmaals uitdrukkelijk 
en dringend 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  
- Aan- en afmelden voor noodopvang onder schooltijd kan uitsluitend via de eigen school. 

Vermeld in uw mail altijd de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de noodzakelijke opvangdagen. 
Aanmeldingen voor de periode 18 t/m 22 januari kunnen gedaan worden tot uiterlijk donderdag 14 
januari, 12.00u. 

- Aanmelding voor noodopvang buiten schooltijd kan vanaf nu uitsluitend via uw eigen 
kinderopvangorganisatie. 

 
Uiteraard blijven de aanmeldingen zoals gedaan tot 18 januari gelden (deze hoeven niet opnieuw gedaan 
te worden). 
 
Herhaling algemene richtlijnen 
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend: 
- alleen opvang te vragen voor momenten waarop u moet werken en alleen een beroep te doen op 

noodopvang indien één of beide ouders/verzorgers werkzaam zijn in een essentieel beroep; 
- 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- én afmeldingen tijdig door te geven, zodat we personeel passend kunnen inzetten om de groepen 

beheersbaar te houden; 
- geen oneigenlijk gebruik te maken van deze mogelijkheid tot noodopvang. 
 
Tot slot danken wij u hartelijk voor uw begrip en uw flexibiliteit. Samen zullen wij er ook in deze 
tweede lockdown zijn voor onze kinderen. Wij wensen u veel kracht en gezondheid.  
 

 

Hartelijke groet,  

Namens het basisonderwijs en de kinderopvang in Sint-Oedenrode, 

Paul Meessen 
Directeur-bestuurder SKOSO  


