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Ouder(s)/verzorger(s) van PCO Gelderse Vallei – Kern Hoevelaken
Corona Crisis Team PCOGV
12-01-2021

Onderwerp: Berichtgeving scenario verlengde lockdown – inschrijven noodopvang
Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals aangekondigd sturen we u hierbij de link voor het aanmeldformulier voor de noodopvang.
Zojuist hebben we in de persconferentie gehoord dat de lockdown wordt verlengd tot en met
9 februari. Of de scholen en kinderopvang ook zolang dicht moeten blijven, weten we nu nog niet.
Wel weten we dat we voorlopig de noodopvang en het thuisonderwijs zullen moeten plannen en
organiseren. Daarom inventariseren we voor de periode van 18 tot en met 29 januari de behoefte
aan noodopvang.
Inventariseren noodopvang
Wij inventariseren hoeveel kinderen opgevangen moeten worden, in eerste instantie voor de periode
van 18 tot en met 29 januari. Wilt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk woensdag 13 januari vóór 12.00
uur het formulier ingevuld indienen, zodat we onze planningen in orde kunnen maken?
Let op:
• Aanmelden kan alleen via het formulier (dus niet per mail);
• Aanmelden na de sluitingstermijn is niet meer mogelijk;
• Mocht u toch geen opvang nodig hebben, wilt u dit dan z.s.m. laten weten? Kinderopvang
klantcontact, tel: 0342 – 729120 (ma t/m vr 9.00 uur-12.30 uur) of klantcontact@pcogv.nl
• Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat uw kind(eren) geplaatst is/zijn op de gevraagde tijden.
Andere aanpak in de verlengde lockdown
U heeft in ons bericht van gisteren kunnen lezen dat we in de verlengde lockdown een paar zaken
anders doen. Dit betekent dat we ervoor hebben gekozen om uit te breiden naar 6
opvanglocaties. In onderstaand overzicht ziet u voor welke locatie u uw kind(eren) kunt aanmelden:
•
•
•
•
•
•

De Spreng Hoevelaken: opvang voor Koningin Juliana, De Spreng Hoevelaken en Het Anker
Holk Galjoen: opvang voor Holk Galjoen, Holk Doornsteeg (basisschoolleeftijd) en Oranje
Nassau
De Koningslinde: opvang voor Prins Willem Alexander en De Koningslinde (en Holk Doornsteeg 0-4 jarigen met opvangcontract)
De Spreng Barneveld: opvang voor De Fontein - Lijsterhof en De Spreng Barneveld
De Branding Veller: opvang voor De Branding - Norschoten, De Branding - Veller en
De Fontein - Burgthof
De Vlindertuin: opvang voor Van den Bergh en De Vlindertuin

Onderscheid tussen kinderen met en zonder opvangcontract
Voor welke vormen van noodopvang uw kind(eren) in aanmerking komt/komen, hangt af van het
contract dat u heeft:
a. Kinderen met een opvangcontract kunnen zowel tijdens als na schooltijd naar de noodopvang.
b. Kinderen zonder opvang contract kunnen alleen onder schooltijd worden opgevangen.
c. Kinderen van 0 – 4 kunnen alleen van onze noodopvang gebruik maken als zij een kinderdagopvangcontract bij PCO Gelderse Vallei hebben.
Criteria voor deelname aan de noodopvang (aangescherpt!)
Gisteren lieten we u al weten dat we -in verband met de beschikbare capaciteit op de noodopvangvoorrang geven aan ouders die beiden werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Eénoudergezinnen
waarvan de ouder een cruciaal beroep heeft, mogen de kind(eren) ook aanmelden voor de noodopvang. Voor tweeoudergezinnen waarvan één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, kan dit betekenen dat niet op alle dagen plek is. U krijgt dit uiteraard tijdig te horen. Wij verzoeken u alvast uit te
kijken naar andere oplossingen.
Halen en brengen
We verzoeken u om de kinderen te halen en te brengen op de tijden zoals in de tijdvakken in het formulier zijn aangegeven.
Lunchpakket
We attenderen u er nogmaals op dat het de bedoeling is om kinderen vanaf 4 jaar een lunchpakket
en pauzehapje mee te geven, net als op een ‘gewone’ schooldag. Voor kinderen die naar de dagopvang gaan, wordt dit door de locatie verzorgd.
Met vriendelijke groet,
Namens het CCT-Team
Tjerk Deuzeman
Directeur-bestuurder

