
               

    

 
 

 

 

 

Kinderopvang en scholen Nieuwsbrief in verband met coronavirus 
 
Raalte/Olst-Wijhe, 14-12-2020 

Nr: 2020-10 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en medewerker(s), 
 
Wat we vreesden werd echt: Nederland gaat van half december tot half januari dicht. Ook het onderwijs en de 
kinderopvang zullen gesloten zijn. Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de directe gevolgen voor zover die nu 
bekend zijn. Het is goed mogelijk dat er in de komende dagen nog aanvullende informatie uw kant op komt. De 
bedoeling is dat opvang en scholen, net als bij de sluiting in maart, onder schooltijd wél de noodopvang gaan 
organiseren.  
 
Dit zijn de belangrijkste zaken: 
 
• het bericht is dat scholen vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari gesloten zijn.  
• scholen gebruiken de komende dagen ook om het afstandsonderwijs op te starten. Niemand verwacht 

van de scholen dat dit de dagen vóór de vakantie volledig is geregeld, maar dat mag wel.  
• de schoolsluiting duurt in principe tot maandag 18 januari 2021. 
• het kabinet beslist op 12 januari, afhankelijk van de stand van de besmettingen of scholen op 18 januari 

weer open mogen. 
• tot en met vrijdag 18 december en vanaf maandag 4 januari zal de noodopvang van kinderen met 

ouders in vitale beroepen en kwetsbare kinderen onder schooltijd geregeld moeten worden. Het 
uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van 
opvang/onderwijs op school. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden 
om kinderen te brengen en te halen. Dit is om te zorgen voor voldoende afstand tussen volwassenen. 
De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een 
goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.  

 
De overheid heeft een overzicht opgesteld van de beroepen, die onder het begrip ‘cruciaal’ vallen. Het overzicht 
van deze beroepen treft u aan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  
Nadrukkelijk gaat het dus om de ouders, die werk hebben dat onder één van deze sectoren valt. U zal begrijpen 
dat het voor de kinderopvang en de school lastig is om beroepen van ouders te ‘controleren’. In het algemeen 
geldt ‘het kind gaat niet naar opvang of school tenzij……’ 
 
 
Wij willen u wijzen op een aantal praktische gevolgen: 

a. de contactpersoon voor alle vragen is de leiding van de kinderopvangorganisatie en bij de scholen de 
schooldirecteur. Voor elke organisatie is dit degene, die de regie voert over de communicatie naar 
ouders en externe partners. 

b. vragen over zaken m.b.t. de kinderopvang of de school van uw kind kunt u via de mail stellen. Wilt u 
persoonlijk contact vermeld dan in uw bericht het telefoonnummer waar u te bereiken bent. 
Hebt u vragen aan de centrale leiding van een kinderopvangorganisatie of aan een schoolbestuur stuur 
dan uw bericht naar het centrale mailadres dat u op de website van de organisatie aantreft. Ook hier 
geldt: vermeld voor persoonlijk contact uw telefoonnummer. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


               

c. alle kinderopvang- of schoolafspraken vervallen tot nader bericht. Via de organisatie zal u te zijner tijd 
vernemen welke afspraken op welk moment weer worden opgepakt. Het zal afhankelijk zijn van de 
situatie in januari of vanaf 18 januari opvang en onderwijs weer open zijn. Informatie krijgt u via de 
opvangorganisatie en/of de school. 

d. er kunnen mogelijk knellende situaties zijn waarin andere opvang voor kinderen niet te regelen is. 
Mocht dit het geval zijn bij u, neemt u dan rechtstreeks contact met de kinderopvangorganisatie of de 
schooldirecteur. De opvang is dan maximaal 2 dagen. 

 
 
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?  
Misschien hebt u vragen? Ons advies is de landelijke maatregelen op te volgen en voor informatie te kijken op 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus of te bellen met 0800-1351 (elke dag bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur). 
Wij hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u contact opnemen met de eigen 
organisatie.  
 

Dreamzzz Kinderopvang  085 - 76 00 379 

KDV De Rode Bank 0572 – 36 22 20 

Kindercentrum De Bieenkorf 0570 – 52 41 14 

Kinderopvang KOOS 0572 – 36 01 85 [voor locatiespecifieke vragen kunt u contact opnemen 
met de locatie coördinator tijdens de openingstijden van de locatie] 

Peuterspeelzaal De Smurfen 0529 – 401 053 

‘t Hummeltieshonk 0572 – 36 09 04 of 06 – 24 26 60 10 

Kinderopvang ‘t Schoapie 0572 – 35 47 40 

Stichting de Mare 0572 – 34 72 90 [voor school-specifieke vragen kunt u contact opnemen 
met de directeur van de school tijdens de openingstijden van de school] 

Stichting mijnplein 0572 – 35 26 35 [voor school-specifieke vragen kunt u contact opnemen 
met de directeur van de school tijdens de openingstijden van de school] 

 
Wij wensen u allen een gezonde tijd en bovenal warme kerstdagen in kleine kring. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marlies Bulder, 
hoofd 
Kindercentrum  
de Bieënkorf 

Jurgen Bruggeman en  
Audrey Jansen, 
directeuren  
KDV de Rode Bank 

Inge Tijdhof,  
directeur-Bestuurder 
Kinderopvang KOOS 

Mariette ten Hof, 
Peuterspeelzaal 
De Smurfen 

    
Silvia en Martin Nikamp, 
Kinderopvang ‘t Schoapie 

Maarten Bauer en 
Bart de Grunt,  
College van Bestuur 
Stichting mijnplein 

Marlous Siemelink-Amse, 
Directeur-Bestuurder 
Stichting de Mare 

Chantal Hartvelt, 
directeur  
Dreamzzz 
Kinderopvang 

Linda Derks, 
eigenaar Peuterspeelzaal  
`t Hummeltieshonk 
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