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Onderwerp: Noodopvang onderwijs en kinderopvang

Geachte heer/mevrouw,

In de strijd tegen het Coronavirus heeft het kabinet op zondag 15 maart jl. het besluit genomen om alle
onderwijsinstellingen en kinderopvang tot en met 6 april as. te sluiten. Het primair onderwijs en de
kinderopvang in de gemeente hebben aangegeven zich maatschappelijk verantwoord te voelen voor de
opvang van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Om die reden kunnen sommige ouders of verzorgenden de komende periode op hun eigen school of opvang
gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving
draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen
om continue bezetting. Een opsomming van deze beroepsgroepen kunt u vinden op:

_______ ________
_________________

)sc:uepen

Aanpak gemeente Noardeast-Fryslân
Bovenstaande betekent in de gemeente Noardeast-Fryslân het volgende:

In de week van 23 tot en met 27 maart 2020 blijven alle primair onderwijsinstellingen waar opvang nodig is,
kinderopvang en gastouderbureaus open voor kinderen van ouders waarvan tenminste een ouder werkt in
een van de vitale beroepen.

Vanaf 27 maart wordt iedere vrijdag door de besturen van onderwijs en opvang in samenspraak met scholen
en kmnderopvanglocaties bepaald welke locaties in de daaropvolgende week geopend zullen zijn. Daarbij
wordt het volgende emailadres gebruikt:

Een lijst van deze locaties wordt vervolgens gepubliceerd door de gemeente Noardeast-Fryslân, op de
website en sociale media. De instellingen verspreiden deze gegevens ook onder ouders/verzorgers.

Voor gastouders geldt dat zij zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk blijven voor de bij hen ondergebrachte
kinderen. Bij knelpunten kunnen ook zij zich melden bij het genoemde e-mailadres.

Vragen en communicatie
Instellingen, organisaties of ouders/verzorger met vragen kunnen zich melden via het eerder genoemde
e-mailadres of via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug
gebeld of gemaild.





Als u nog geen klant van een kinderopvangorganisatie bent en opvang nodig heeft, kunt u ook dit
e-mailadres en telefoonnummer gebruiken.

Iedere vrijdag communiceert de gemeente Noardeast-Fryslân, via de website (www.noardeast-fryslânnl) en
sociale media, over de geopende locaties in de volgende week.

Tot slot
Het belangrijkste uitgangpunt in deze aanpak is dat zowel het onderwijs als de kinderopvang zo veel en zo
lang mogelijk open blijft voor de opvang van kinderen van ouders of verzorgers met cruciale beroepen in
onze maatschappij.

We zullen dit samen moeten doen, met ouders, met scholen, met kinderopvangcentra. Alleen samen kunnen
we er alles aan doen om dit virus in te dammen.
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