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Inleiding
Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei 2020 weer open op een
aangepaste manier. Scholen en kinderopvang kijken er naar uit alle kinderen
weer te ontmoeten! Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer
les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij
thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen en de
peuteropvang/speelleergroepen gaan volledig open. Dat geldt ook voor de
gastouderopvang voor 0-12 jarigen en het speciaal onderwijs. De
buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij
zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school
gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Dat heeft het
kabinet besloten op basis van adviezen van deskundigen, zoals medisch
specialisten en virologen. Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling van
het virus ontstaat er ruimte binnen de huidige maatregelen om het onderwijs
stapsgewijs op te starten.
Aandachtspunten


Op maandag 11 mei 2020 openen alle scholen en kinderopvanglocaties
hun deuren weer. U wordt hier als ouder/verzorger door de school of
kinderopvang over geïnformeerd .



Voor kinderen met ouders in cruciale beroepen blijft noodopvang
mogelijk na 11 mei 2020. Noodopvang betreft opvang van kinderen
waarvan tenminste één van de ouders/verzorgers een cruciaal beroep
heeft en waarvan ouders niet zelf in opvang kunnen voorzien.
-

Voor schoolgaande kinderen is de school hiervoor het eerste
aanspreekpunt. Voor kinderen van 0-4 jaar is dit de
kinderopvangorganisatie. Aangezien er op de scholen vanaf 11
mei 2020 ook weer regulier onderwijs wordt geboden, is het
een uitdaging om de personele inzet te organiseren voor
eventuele noodopvang. Daardoor kan het zo zijn dat er op de
desbetreffende locatie geen noodopvang mogelijk is.

Blad 2

Uw kind wordt in dat geval opgevangen op één van de nog aan
te wijzen noodopvanglocaties in de stad of het buitengebied.
Op die plek zal ook naschoolse opvang worden aangeboden.
-

Voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat zij zoveel mogelijk op hun
eigen locatie worden opgevangen. Indien er onvoldoende plek
is op die locatie, wordt in afstemming met de ouder naar een
alternatieve locatie gezocht.



De 24-uurs noodopvang verhuist per 8 mei 2020 naar de Willem
Sprengerstraat 43. De 24-uursopvang aan het Schooldijkje vervalt
daarmee. Deze locatie is per 11 mei weer als regulier kinderdagverblijf
open. Het e-mailadres voor aanmelding wijzigt niet:
vierentwintiguursopvang@sinnekinderopvang.nl.



U kunt uw kind ook na 11 mei 2020 aanmelden voor (nood)opvang bij
de desbetreffende kinderopvangorganisaties via:
Sinne Kinderopvang:
SKF:
KidsFirst:

info@sinnekinderopvang.nl
corona@kinderopvangfriesland.nl
plaatsing@kidsfirst.nl

Ten slotte, in de gemeente Leeuwarden wordt er alles aan gedaan om voor
kinderen bij wie dat nodig is, de best mogelijke noodopvang te bieden. Dat
doen we als gemeente samen met onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Wij
zijn er voor u, zeker nu!

