Vlaardingen, 15 december 2020

Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond heeft de regering besloten en aangekondigd dat vanaf morgen de scholen en
opvanglocaties gesloten zijn tot en met tenminste zondag 17 januari 2021. Dit heeft grote
consequenties voor ons allemaal. Dit betekent dat wij vanaf woensdag 16 december a.s. noodopvang
gaan bieden aan de kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken.
Bent u een ouder met een cruciaal beroep?
Dan kunt u zich aanmelden voor de noodopvang. Wilt u weten of uw beroep hieronder valt? De lijst
van cruciale beroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wilt u gebruik maken van de
noodopvang? Dan kunt u hier een aanvraag voor indienen met behulp van dit (digitale) formulier:
klik hier voor het formulier.
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek vanuit de overheid om zoveel
mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang en/of vakantieopvang?
Let op: dan is er een verschil met de lockdown van dit voorjaar: de noodopvang is alleen beschikbaar
voor kinderen van ouders die een contract hebben bij UN1EK en voor de reguliere dagen en het
aantal uren en/of de aangevraagde vakantiedagen die in het contract zijn afgesproken (bron: website
Rijksoverheid).
Let op dat u het formulier op tijd invult.
Na de hieronder genoemde deadlines is het formulier niet meer beschikbaar om in te vullen. Tijdens
de officiële feestdagen zijn onze locaties gesloten.
•
•

Heeft u noodopvang nodig op woensdag 15 december – invullen vóór dinsdag
14 december 14.00 uur
Heeft u noodopvang nodig vanaf donderdag 16 december – invullen vóór woensdag
15 december 14.00 uur

Dit geeft ons voldoende gelegenheid om alles goed voor u en uw kind(eren) te organiseren. U kunt
uw kind gewoon op uw eigen locatie brengen.
Wat gebeurt er verder?
De komende dagen gaan wij ons voorbereiden op de noodopvang en het thuisonderwijs. Dit
betekent dat de kinderen vanaf groep 1 vervroegd vakantie hebben. De vakantieprogramma’s die
door de BSO’s gepland waren in de kerstvakantie kunnen NIET doorgaan. Op maandag 4 januari 2021
starten we weer met het thuisonderwijs. Alle praktische informatie hierover krijgt u verder vanuit uw
eigen locatie.

Op dit moment kunnen we nog niet op alle vragen, die u misschien heeft, een antwoord geven. Naast
dat u geïnformeerd wordt door de locatie, kunt u ook de website van UN1EK in de gaten houden
voor het laatste nieuws. Hier vindt u ook zo snel mogelijk een overzicht van vragen en antwoorden
over deze lockdown.

Met vriendelijke groet,

Rien Wiegeraad
Bestuurder UN1EK Onderwijs en Opvang

