Geachte ouder(s) of verzorgers,
We maken met z’n allen een rare tijd mee. De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus
in ons land het hoofd te bieden, hebben grote gevolgen, ook voor onze kinderen. Scholen
hebben hun deuren gesloten. Voorlopig zijn de scholen tot en met 28 april (en daarmee
praktisch gezien tot en met de meivakantie) gesloten.
Meivakantie
Het is belangrijk dat mensen met een cruciaal beroep of in een vitale sector kunnen blijven
werken. Als ze kinderen hebben, moeten deze daarom terecht kunnen bij de kinderopvang
en onderwijs als opvang niet op een andere manier geregeld kan worden. Dat geldt niet
alleen voor de ‘normale’ werkweken, maar ook voor de meivakantie die er aankomt.
Alle basisscholen in Hoogeveen hebben meivakantie van 27 april tot en met 10 mei.
Om in deze periode te zorgen voor goede opvang voor kinderen van ouders die werken in
cruciale beroepen, willen we graag weten hoeveel ouders in Hoogeveen hiervan gebruik
willen maken.
Inventarisatie
Via de school of opvang van uw kind ontvangt u deze brief van de gemeente.
Wij verzoeken u de onderstaande vragen te beantwoorden als u opvang nodig heeft in de
meivakantie en in een cruciaal beroep werkt en zelf niet in staat bent opvang te regelen. .
-

Naam of namen van de kinderen waarvoor noodopvang nodig is.
De leeftijd(en) van uw kind of kinderen waar noodopvang voor nodig is
De naam van de locatie (school of opvang) waar uw kind momenteel opgevangen
wordt
Welke behoefte is er aan opvang:
o Welke dagen
o Welke tijdstippen
Eventuele bijzonderheden voor de noodopvang

U kunt deze gegevens mailen naar e.otten@dewoldenhoogeveen.nl
Wij verzoeken u dit uiterlijk 17 april te doen, zodat er voldoende tijd is om de opvang goed
te regelen en voldoende opvangplekken te realiseren.
Cruciale beroepen
Voor de volledigheid verwijzen wij voor meer informatie over wat cruciale beroepen zijn,
naar de volgende site.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
Gezondheid
Kinderen die een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden of van wie een huisgenoot

verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft, mogen
niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven.
Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze mail vragen of opmerkingen, dan kunt u die sturen naar
e.otten@dewoldenhoogeveen.nl of u kunt telefonisch contact op nemen met de gemeente
via het nummer 14 0528.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
Nanne Kramer
Gemeentesecretaris

Karel Loohuis
Burgemeester

