Uithuizen, 15-03 2020
Aan alle ouders / verzorgers,

Vanmiddag heeft de regering op advies van het RIVM het besluit genomen om tot 6 april
alle scholen te sluiten.
Dit advies is ook van toepassing op de kinderopvang.
We voelen als KindH een maatschappelijke verantwoordelijkheid om gedeeltelijk open te
blijven voor ouders die in vitale beroepen werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
en niet in staat zijn kinderopvang binnen het eigen sociale netwerk te regelen. We
bieden hiermee dus noodopvang.
Het aantal plekken zal beperkt zijn, we gaan er dan ook van uit dat u hier als ouder /
verzorger samen serieus een afweging in maakt.
Opvang in thuissetting en kleine kring heeft in deze crisissituatie op dit moment absoluut
de voorkeur.

We hebben als organisatie afstemming en overleg gehad met de schooldirecteuren en
samen de keuze gemaakt om in eerste instantie de opvang voor deze kinderen op 3
locaties te organiseren, in de NSU aan de Oude Tilsterweg 2 te Uithuizen voor
basisschoolleerlingen, locatie Klein Duimpje aan de Maarweg 6 te Uithuizen voor
kinderen van 0 tot 4 jaar en de locatie ’t Speulhoukje aan de Willem de Mérodelaan 3 te
Uithuizermeeden voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
Hiermee denken we voldoende ruimte te creëren voor noodplekken.
In overleg kunnen eventueel ook kinderen opgevangen worden van ouders met een
vitaal beroep die op dit moment geen contract met ons hebben. We sluiten met deze
ouders een kortdurend contract af op basis van urenregistratie.
Waarom stellen wij dit voor?
Nu de scholen sluiten, is het onmogelijk om alle locaties voor kinderopvang open te
houden. Ook wij hebben namelijk te maken met personeel dat uit voorzorg met lichte
klachten thuis blijft of personeel dat zelf de kinderen thuis heeft vanwege het sluiten van
de scholen.
Voor vragen over ons genomen besluit kunt u contact opnemen met:
Alies Kap, coordinator stichting KindH
coordinator@kindh.nl 06-20344691
Sandra Herktströter, voorzitter stichting KindH
s.herkstroter@kindh.nl 06-34007659

