De Meern, 15 december 2020
Betreft : noodopvang tijdens de schoolsluiting voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale
beroepen

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Natuurlijk dachten we gisteren dat er nieuwe maatregelen ook voor het onderwijs zouden
worden aangekondigd. Dat de scholen al met ingang van morgen moeten sluiten, overviel ons
wel een beetje.
Gisteren hebben we al contact gehad met KMN Kind & Co. De onderwijsassistent van KMN
Kind & Co die ook op onze school werkzaam is, juf Annabel, gaat de noodopvang voor
basisschool Het Veldhuis regelen onder de reguliere schooltijden (dus van woensdag 16 t/m
vrijdag 18 december en vanaf maandag 4 januari tussen 08.15-14.15 uur). Het betreft de
kinderopvang voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale sector. Maakt u normaliter gebruik
van een andere opvangorganisatie, dan zorgt die organisatie voor opvang buiten de
schooltijden en in de vakantie.
Op de site van de rijksoverheid staat uitgebreide informatie over welke beroepen daaronder
vallen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholierenen-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen).
Bent u werkzaam in de cruciale sector, dan kunt u op de dagen dat u moet werken, uw kind
aanmelden voor opvang onder de reguliere schooltijd. U kunt uw aanvraag hiervoor mailen
naar info@rkshv.nl. Doe dit zo snel mogelijk en bij voorkeur uiterlijk donderdag 17 december
voor 12:00 uur. Nathalie van der Woerd, management assistente op Het Veldhuis, zal u
vervolgens antwoorden en voorzien van alle informatie die verder van belang is. De
noodopvang start vanaf woensdag 16 december t/m vrijdag18 december en vanaf maandag 4
januari.
De vakantieopvang van KMN Kind & Co is alleen geopend voor kinderen die op deze opvang
zitten en waarvan de ouders in de cruciale sector werkzaam zijn. KMN Kind & Co kunt u mailen
op het bij u bekende e-mailadres, te weten: feestkasteel@kmnkindenco.nl.
KMN Kind & Co is gesloten in de weekenden, op 25 december en op 1 januari.
Wilt u bij het aanmelden de volgende gegevens aan ons doorgeven:
 Naam van het kind
 Groep waarin het kind zit
 Dagen waarop opvang nodig is
 Wie uw kind haalt (andere BSO, ouder, opa/oma)
 Verklaring van de werkgever dat u in een cruciale sector werkzaam bent
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Verder het dringende verzoek om, als u bij nader inzien geen gebruik maakt van de opvang en
uw kind wel heeft aangemeld, dit tijdig te melden bij het hetzelfde e-mailadres. KMN Kind &
Co zal op basis van het aantal aanmeldingen personeel inzetten.
We rekenen op uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team van KMN Kind & CO
Maurice Boonstra, directeur
Femke de Korte, schoolleider
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