
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Waarschijnlijk bent u door uw school en/of uw kinderopvangorganisatie op de hoogte gebracht van de 
mogelijkheid voor noodopvang voor kinderen. In overleg met de meeste (bovenschools) directeuren 
en kinderopvangorganisaties is er een plan gemaakt over de noodopvang in Driebergen en Doorn.  
Dit plan wordt vanaf maandag 23 maart in werking gesteld.  
 
Let op: Mocht u reeds contact hebben gehad over noodopvang met de directeur van de school van uw 
kind, dan is het nog steeds noodzakelijk om uw kind via onderstaande procedure aan te melden.  

Om de noodopvang zo efficiënt mogelijk te organiseren is het uitgangspunt dat er per dorp op één 
locatie noodopvang gerealiseerd wordt in samenwerking met de scholen. De voorwaarden waaronder 
en hoe dit plaatsvindt zijn afgestemd met de GGD. We gaan vooralsnog uit van groepen van 
maximaal 5 kinderen en zoveel mogelijk ingedeeld op leeftijd.  

Uiteraard dient uw kind geen verkoudheidsklachten of koorts te hebben. Kinderen die deze klachten 
op de opvang ontwikkelen, moeten direct worden opgehaald.  

Voor Driebergen en Doorn is de noodopvang als volgt georganiseerd:  

• Kinderen van 0 - 4 jaar kunnen terecht bij hun gebruikelijke kinderopvangorganisatie; welke 
ook fungeert als noodopvang. Mocht deze niet open zijn of maakt een kind normaliter geen 
gebruik van opvang dan kunnen deze kinderen vijf dagen per week terecht bij onderstaande 
noodopvanglocatie.   

• Voor kinderen van 4 -12 jaar wordt er per dorpskern in ieder geval één centrale noodopvang 
geopend, waar kinderen vijf dagen per week terecht kunnen. Dit geldt ook voor kinderen die 
nu nog geen gebruik maken van een BSO.  

• De teams op locaties bestaan in ieder geval uit minimaal 2 personen (pedagogisch 
medewerker en een leerkracht). Dit om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te begeleiden. 
 

Onderstaande locaties zijn vijf dagen per week open van 7.30 tot 18.30 uur. 

Leeftijd Noodopvang Aanmelden via: 
Driebergen  
0 –  4 jaar Noodopvang in KDV SKDD de Petteflet 

Adres: Jagerspad 4B 
info@skdd.nl 

4 – 12 jaar Noodopvang in CBS De Uilenburcht i.c.m. BSO SKDD 
Adres: Jagersdreef 145 

info@skdd.nl 

Doorn  
0 –  4 jaar Noodopvang in KDV SKDD ZieZoo 

Adres: Perzikengaard 25B 
info@skdd.nl 

4 – 12 jaar Noodopvang in CBS de Sterrenboog i.c.m. BSO SKDD 
Tromplaan 1 

info@skdd.nl 

 

Voor wie is de noodopvang? 
Werkt u in een cruciale beroepsgroep en kunt u geen andere opvang voor uw kind organiseren dan 
wordt er alles aan gedaan om de opvang voor uw kind te verzorgen, ook als u op dit moment nog 
geen gebruik maakt van kinderopvang. We willen u vragen om alleen gebruik te maken van de 
noodopvang als u echt geen andere opvang kunt regelen. Uiteraard dient uw kind geen 
verkoudheidsklachten of koorts te hebben.  



Ingangsdatum noodopvang 
De noodopvang gaat in vanaf maandag 23 maart 2020.  
 
Gebruik maken van deze noodopvang? 
Mocht u gebruik willen maken van deze noodopvang dan kunt u uw kind als volgt aanmelden: 

• Ouders van kinderen die reeds klant zijn bij SKDD kunnen hun kind aanmelden via een 
ouderportaalbericht.  

• Ouders van kinderen die nog geen gebruik maken van opvang bij SKDD kunnen hun kind 
aanmelden via info@skdd.nl. Vermeld hierbij: 

o Naam van uw kind 
o Geboortedatum 
o Gewenste plaats van opvang (Driebergen of Doorn) 
o Telefoonnummer 
o Verwachte opvangdagen 
o Noodnummers 
o Allergie 
o Medicatie  

Uiteraard dient uw kind geen verkoudheidsklachten of koorts te hebben.  

 
Financiën 
Over de financiële verrekening voor nieuwe klanten of extra ingezette dagdelen van bestaande 
klanten binnen de kinderopvang is op dit moment vanuit de overheid nog geen duidelijkheid. Voor nu 
is het organiseren van noodopvang voor kinderen van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep 
de eerste prioriteit. Bij Kinderopvang SKDD worden alle nieuwe kinderen geregistreerd, maar 
vooralsnog niet gefactureerd. Hiervoor wordt nadere berichtgeving vanuit de overheid afgewacht. 
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-
en-kinderopvang 
 
 
Vragen? 
Voor vragen met betrekking tot de noodopvang kunt u contact opnemen met Kinderopvang SKDD via 
info@skdd.nl.   

Voor vragen met betrekking tot thuisonderwijs kunt u contact opnemen met de school van uw kind.  

Wij realiseren ons dat dit voor u als ouder, maar ook voor uw kinderen een pittige tijd is. Kinderen zijn 
thuis bij u als ouders terwijl u ook probeert te werken. Wanneer kinderen worden opgevangen bij de 
noodopvang is dat in een andere situatie dan normaal. Dat kan best leuk en bijzonder zijn, maar het is 
ook onwennig en onrustig. Met elkaar doen we onze uiterste best om de kinderen zo goed mogelijk op 
te vangen.  

Om het thuisonderwijs zoveel mogelijk te begeleiden, worden leerkrachten en onderwijsassistenten 
van de betreffende scholen ingezet om leerlingen met thuiswerk te helpen, waarbij de leerlingen dan 
wel hun materialen en weektaak mee naar de opvang moeten nemen.  

 

 

 
 

 


