
             
 
 

                                                    
   
 
 
Geachte ouders/verzorgers,                                         Wieringerwerf, 15 december 2020 
 
 
U heeft gisteren natuurlijk het nieuws vernomen dat alle basisscholen vanaf woensdag 16 
december weer sluiten. Dat betekent dat scholen weer overschakelen naar digitaal 
onderwijs en de kinderen thuis blijven. Voor een aantal ouders is het gezien de aard van hun 
beroep niet mogelijk zelf hun kinderen op te vangen. 
Wij houden ons aan deze gezamenlijke richtlijn: 
 

 Als één van beide ouders van een kind werkt in een cruciaal beroep en/of in een 

vitaal proces, en het is niet mogelijk voor de ouders/verzorgers om zelf voor opvang 

van het kind te zorgen, dan kan met ingang van 16 december gebruik worden 

gemaakt van noodopvang voor het kind. Daarnaast zal ook de noodopvang voor 

kwetsbare doelgroepen opnieuw worden opgestart.  

Onder schooltijd vindt de noodopvang plaats op school, vóór en na schooltijd wordt 

deze opvang verzorgd door de kinderopvangorganisaties als uw kinderen daar 

normaal ook gebruik van maken. Tijdens de kerstvakantie wordt de noodopvang 

uitsluitend door de kinderopvangorganisaties verzorgd. 

Voor meer informatie over noodopvang kunt u contact opnemen met de school van 

uw kind en met de kinderopvangorganisatie die nu de buitenschoolse opvang aan uw 

kind biedt. 

 

Hoe gaan wij de noodopvang in Wieringerwerf organiseren? 
Voor Wieringerwerf gaan de vier basisscholen en de opvang weer samenwerken om de 
noodopvang te organiseren. Deze noodoplossing zal ingaan per woensdag 16-12-2020. Deze 
kinderen kunnen van 8.15u tot 14.00u terecht op één schoollocatie volgens het volgende 
schema: 
 

maandag Het Baken 

dinsdag Don Bosco 

woensdag De Triangel 

donderdag Don Bosco 

vrijdag De Zilvermeeuw 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/basisschool.hetbaken/&psig=AOvVaw0p83KlN7jihGi_gvQoETRn&ust=1584518933542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD55ZOHoegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.stichtingsurplus.nl/Onze-scholen/Info-over-onze-scholen/Alle-scholen-op-%27n-rij/De-Triangel&psig=AOvVaw3JqLzpPW5iILzp2Wy-OFkL&ust=1584519179983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjQoomIoegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.linkedin.com/company/kappio&psig=AOvVaw0kN6hKp8YEFIk97YUV62wd&ust=1584519330691000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDVkdGIoegCFQAAAAAdAAAAABAQ


 De locaties van de maandag en de donderdag zijn gewisseld t.o.v. de vorige keer 
 

Op deze dagen zijn twee leerkrachten/onderwijsassistenten aanwezig van de genoemde 

school. Als u aan bovenstaande richtlijn voldoet en gebruik wil maken van deze noodopvang, 

kunt u dit per e-mail aangeven bij de directeur van de school van uw kind(eren).  

Zo weten wij per dag op hoeveel kinderen wij moeten rekenen. Als uw kind normaal ook 

gebruik maakt van de BSO, zoeken wij samen naar een oplossing om dit logistiek goed te 

regelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat u ook de Kinderopvang op de hoogte stelt. 

Als uw kind gebruik maakt van deze noodopvang, kunt u dan zorgen voor een briefje in zijn 

of haar tas met noodnummers van de ouders/verzorgers? 

Uiteraard blijft gelden dat kinderen met ziekteverschijnselen niet op school of een BSO 

worden opgevangen. (volgens richtlijnen RIVM) 

Wij hopen dat dit bericht onduidelijkheden heeft weggenomen. Rest ons nog u sterkte te 

wensen in deze tijd en u binnenkort allemaal weer in goede gezondheid terug te zien in het 

nieuwe jaar op onze scholen en opvang! 

 

Met vriendelijke groet, 

Inge Heijerman, directeur Don Bosco 

Freek Steeman, directeur Het Baken 

Bastienne Bijl, locatieleider de Zilvermeeuw 

Marie-José Tinebra, directeur de Triangel 

Saskia Zuidema, clustermanager Kappio 

Siem Delver, directeur Kinderopvang Holland Kroon 


