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Belangrijke data
Noodopvang

Belangrijke data
- Woe 16 dec tot ma 18 jan:
-

Lockdown; school gesloten
Vr 18 dec-Zo 3 jan: Kerstvakantie
Ma 4 jan: start noodopvang OBS
De Kaap

Noodopvang
Voor wie is er noodopvang beschikbaar?
Noodopvang is beschikbaar voor:
•

•

kinderen van wie één of beide
ouders werken in een cruciale
beroepsgroep;
kinderen voor wie vanwege
bijzondere problematiek of een
moeilijke thuissituatie maatwerk
nodig is.

Door wie wordt noodopvang geboden?
Noodopvang wordt in samenwerking
aangeboden door scholen en
kinderopvangorganisaties (dagopvang en
BSO). OBS De Kaap biedt met ingang van 4
januari a.s. (dus na de kerstvakantie)
noodopvang voor leerlingen tijdens de
schooluren van 8.30-14.30u. Partou
verzorgt nu al noodopvang voor hun
contract-klanten (kinderopvang en BSO)
gedurende hun reguliere openingstijden.
De noodopvang tijdens schooluren kost u
geen extra geld, maar voor de uren
daarbuiten zal betaald moeten worden aan
Partou.

Hoe kan ik voor mijn kind gebruik maken
van de noodopvang die door school wordt
geboden als ik een cruciaal beroep heb?
Stuur z.s.m. een e-mail naar
info@obsdekaap.nl met als titel
Noodopvang.
In deze mail geeft u aan wie u bent, wie uw
kinderen zijn, wat uw (cruciale) beroep is
en bij welke werkgever u in dienst bent. U
geeft aan op welke data en tijden u
ingeroosterd bent op uw werk in de
periode 4 januari tot 18 januari 2021 en op
welke data en tijden u van onze
noodopvang gebruik wilt maken voor uw
kind(eren). U ontvangt dan via mij een
bevestiging als uw verzoek akkoord is.
Hoe kan ik voor mijn kind gebruik maken
van de noodopvang die door school wordt
geboden als er sprake is van een
bijzondere problematiek of een moeilijke
thuissituatie?
Stuur z.s.m. een e-mail naar
info@obsdekaap.nl met als titel
Noodopvang.
In deze mail geeft u aan wie u bent en wie
uw kinderen zijn. U beschrijft kort wat de
situatie m.b.t. uw kind(eren) is en welke
professionele hulpverlener (bijvoorbeeld
OKA, maatschappelijk werker, Veilig Thuis)
uw verhaal kan bevestigen. U ontvangt dan
via mij een bevestiging als uw verzoek
akkoord is.
Met vriendelijke groet,
Rob van Beek
Directeur de Kaap.

