Vlaardingen, 16 maart 2020
Betreft: Eerste sluitingsdag
Beste ouders en verzorgers

We kijken terug op een bijzondere dag. We willen u bedanken dat u in grote getale gehoor hebt
gegeven aan het thuishouden van uw kind(eren).
Daardoor hebben wij hard kunnen werken aan:
1. Het starten met het klaarzetten van thuisonderwijs
2. Het organiseren van het opvangen van kinderen voor ouders uit cruciale beroepen
Het starten met het klaarzetten van thuisonderwijs
Diverse locaties hebben daar al voorbereidingen voor getroffen. Niet iedereen werkt op maandag en
op sommige locaties zijn ook medewerkers ziek, dus we hebben enkele dagen nodig om dit uit te
rollen. U wordt daarover deze week door de school geïnformeerd. We gaan geen nieuwe doelen
aanleren via deze weg, maar richten ons op inoefenen, automatiseren en de hersenen actief te
houden.
Het organiseren van het opvangen van kinderen voor ouders uit cruciale beroepen
Onze insteek is: we bieden geen opvang, maar we vangen kinderen op. Het kan dus anders gaan dan
u normaal van ons gewend bent.
De lijst van cruciale beroepsgroepen die de overheid opstelt wordt steeds langer. Dit legt een grote
druk op onze locaties en medewerkers, want dit betekent dat steeds meer ouders gebruik kunnen
maken van de noodopvang. Daarom hebben wij een dringende oproep aan gezinnen waarbij slechts
één ouder bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie werkt: probeer echt eerst om zélf opvang te
regelen, vooral in deze eerste week. Dan krijgen we de situatie weer stabiel en kunnen we ook meer
aan. Mocht dit echt niet lukken, maak dan pas gebruik van de noodopvang.
Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we alle kinderen van mensen die de maatschappij hard
nodig heeft, kunnen opvangen. Op dit moment hebben we de inventarisatie afgerond en kunt u het
formulier niet meer invullen. Mocht u alsnog gebruik willen maken van de noodopvang, dan kunt u
vanaf morgen rechtstreeks contact opnemen met de locatie.
Vandaag hebben wij 150 ouders proberen te bellen om zicht te krijgen op het aantal kinderen dat
komt. Dan weten wij ook hoeveel medewerkers wij moeten inplannen. Kinderen worden in principe
opgevangen op de locatie waar zij op school zitten. In verband met de problemen met leveranciers
wordt aan ouders gevraagd zelf eten(brood en fruit) en drinken mee te geven, net als luiers en
flesvoeding.
Wanneer wij u niet hebben kunnen bereiken, dan kunt u morgen contact opnemen met de
(school)locatie van uw kind. Daar kunt u elke week op donderdag en vrijdag aangeven wat u de week
erna nodig hebt.
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Facturen
Ook willen wij u informeren over hoe om te gaan met de facturatie en de kinderopvangtoeslag.
De rijksoverheid heeft voor u de antwoorden op een rij gezet.
De meest gestelde vraag is: Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen
voor opvang?
Het antwoord is : Ja, de situatie verandert voor u niet en blijft zoals bij u bekend is, dus:
1. Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
2. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op
opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
3. U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
Voor extra afname, of een aanbod terwijl dat normaal niet hebt, zijn op dit moment geen extra
kosten verbonden.
Wij zullen enige dagen later dan u van ons gewend bent u de gewoonlijke factuur (voor april) aan u
doen toekomen. Wij willen u verzoeken deze gewoon te betalen.
Wij willen u bedanken voor uw begrip. Vanaf deze plek ook grote dank voor de medewerkers die dit
allemaal mogelijk maken.
Ik wens u allemaal veel sterkte in de komende dagen, zowel qua organisatie als qua gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Juliet van der Lugt
Voorzitter College van Bestuur
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