Aan de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die gebruik maken van kinderopvang, primair en
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard
Oud-Beijerland, 19 maart 2020
Betreft:

de noodopvang van kinderen
in de Hoeksche Waard tot 6 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard zijn
tot 6 april 2020 gesloten. Afgelopen weekend kreeg u van ons een brief waarin wij u vertelden
hoe wij kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen gingen
opvangen. In deze brief informeren wij u over onze ervaringen met deze noodopvang.
Noodopvang
De noodopvang is de afgelopen dagen soepel verlopen. De scholen en
kinderopvangorganisaties richten de noodopvang gezamenlijk in, zodat er voor de kinderen zo
min mogelijk verandert. Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden.
In de praktijk zien wij dat er op de scholen 2 varianten worden gehanteerd. De school regelt de
opvang tijdens de schooltijden zelf of de school regelt de opvang tijdens schooltijd in
samenwerking met de kinderopvang (ofwel op de schoollocatie ofwel op de opvanglocatie).
In geval van noodopvang van kinderen van 0-4 jaar wordt contact opgenomen met de eigen
kinderopvangorganisaties. Ouders van kinderen die voor noodopvang in aanmerking komen
maar die nog niet bij de kinderopvang zitten, informeren we via de gemeentelijke website. Zij
melden zich aan bij een kinderopvangorganisatie naar keuze.
Onderwijs
De leerkrachten van alle scholen in de Hoeksche Waard zijn voortvarend gestart met het
regelen van thuisonderwijs. Dit betekent dat de kinderen opdrachten en huiswerk hebben
ontvangen die ze zelf kunnen doen. Ook maken de scholen en kinderopvangorganisaties
afspraken over het onderwijs voor de kinderen die op school worden opgevangen.
Vragen
Natuurlijk zijn er ook vragen. Bijvoorbeeld over voor wie de noodopvang geldt. Als één van de
twee ouders of verzorgers werkt in een cruciaal beroep, dan vragen we u om uw kind thuis op te
vangen. Als dit écht niet lukt, kunt u gebruik maken van de noodopvang en hiervoor contact
opnemen met de school of kinderopvang. Als allebei de ouders of verzorgers werken in een
cruciaal beroep of u bent alleenstaande ouder en werkt in een cruciaal beroep, dan kan uw
kind naar school of de kinderopvang.



Voor algemene informatie kunt u naar de website van de gemeente Hoeksche Waard,
https://www.gemeentehw.nl/actueel/informatie-coronavirus_49959
Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school of bij de




kinderopvangorganisatie waar uw kind wordt opgevangen.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het team Opvoeden en Opgroeien van
de gemeente Hoeksche Waard.
Het mailadres is teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl. Het team is telefonisch
bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: 088-6473647. Vanwege
problemen met het telefonisch doorverbinden naar medewerkers die thuiswerken, zal
een terugbelverzoek worden gemaakt en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Met vriendelijke groet,

