
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan   :  Ouder(s)/verzorger(s) van PCO Gelderse Vallei  
Van   :  Corona Crisis Team PCOGV  
Datum   :  20 januari 2021 
 
 
Onderwerp: Vooraankondiging scenario verlengde lockdown na 1 februari 2021 
  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Even was de hoop en de verwachting dat de scholen weer zouden kunnen starten per 25 januari.  
Zoals nu blijkt is dit helaas niet het geval. Wij verlengen daarom de noodopvang tot in ieder geval 13 
februari. Mocht blijken dat we toch eerder weer kunnen starten, dan ontvangt u hier vanzelfspre-
kend direct bericht over.  
 
Hierbij willen wij u voor de volledigheid nogmaals informeren over hoe we de noodopvang hebben 
ingericht. De noodopvang bij PCO Gelderse Vallei zoals geldt per 18 januari zetten we voort.  
Daarnaast maken we u graag attent op het volgende: 
 
U heeft ongetwijfeld meegekregen uit de media dat het aantal aanmeldingen voor de noodopvang 
veel groter is dan tijdens eerste lockdown-periode. Dat geldt ook voor de locaties van  
PCO Gelderse Vallei, ook nu de lockdown verlengd is. Daarom hebben we de noodopvang verant-
woord gespreid om meer rust te creëren voor ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers en leer-
krachten. De clustering blijft er als volgt uitzien:  
 

• KC de Spreng Hoevelaken: opvang voor KC Koningin Juliana school, KC Spreng Hoevelaken en 

KC het Anker.  

• KC Holk Galjoen: opvang voor KC Holk Galjoen, KC Holk Doornsteeg (basisschoolleeftijd) en 

KC Oranje Nassau  

• KC de Koningslinde: opvang voor KC Prins Willem Alexander, KC De Koningslinde (en KC Holk 

Doornsteeg baby’s en peuters). 

• KC de Spreng Barneveld: opvang voor KC de Fontein Lijsterhof en KC de Spreng Barneveld  

• KC de Branding Veller: opvang voor KC de Branding Norschoten, KC de Branding Veller en KC 

de Fontein Burgthof  

• KC de Vlindertuin: opvang voor KC Van den Bergh en KC de Vlindertuin 

 

 

Inventariseren noodopvang 
Op vrijdag 22 januari om 12.00 uur sturen wij u een mail met een link naar het aanmeldformulier. Dit 
is de enige manier om uw kind(eren) aan te melden voor de noodopvang voor de periode na 29 janu-
ari.  



 

Het ingevulde aanmeldformulier moet uiterlijk zondagavond 24 januari om 24.00 uur bij ons binnen 
zijn. 
 
LET OP: Aanmeldingen per mail of telefoon; of meldingen die buiten de aanmeldperiode vallen,  
nemen we niet in behandeling. Alleen zo kunnen wij een zorgvuldige planning maken.  
 
Onderscheid tussen kinderen met en zonder opvangcontract 
Bij het inplannen van noodopvang, maken we onderscheid tussen ouders die wel of geen  
opvangcontract hebben bij PCO Gelderse Vallei: 
 
a. Kinderen met een opvangcontract kunnen zowel tijdens als na schooltijd naar de noodopvang, 
maar alleen voor de dagen dat zij een contract hebben.  
b. Kinderen van 0 – 4 kunnen van onze noodopvang gebruik maken, maar alleen voor de dagen dat zij 
een contract hebben bij PCO Gelderse Vallei.  
c. Kinderen van 4-13 jaar die bij PCO Gelderse Vallei naar school gaan en géén opvangcontract  
hebben, kunnen alleen onder schooltijd worden opgevangen. 
 
Criteria voor deelname aan de noodopvang (aangescherpt!) 
Voor de verlengde lockdown-periode hanteren we de kaders zoals aangegeven door de Rijksover-
heid, voor wat betreft welke kinderen in aanmerking komen voor de noodopvang. Het liefst zouden 
we alle aanvragen voor noodopvang honoreren, alleen kunnen we niet meer kinderen plaatsen dan 
er capaciteit is. Daarom geven we voorrang aan de kinderen in een kwetsbare gezinssituatie en  
kinderen van ouders die beiden werkzaam zijn in een cruciaal beroep of éénoudergezinnen waarvan 
de ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. Voor gezinnen waarvan één van beide ouders  
werkzaam is in een cruciaal beroep, kan dit betekenen dat niet op alle dagen plek is. U krijgt dit uiter-
aard tijdig te horen. Wij verzoeken u alvast uit te kijken naar andere oplossingen.  

 
Lunchpakket 
Tenslotte willen we u vragen 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.  
 
We realiseren ons dat er weer veel van u gevraagd wordt. Het combineren van werk, het opvangen 
van de kinderen en thuisonderwijs is een behoorlijke opgave. We doen ons best om u daar zo goed 
mogelijk bij te ondersteunen binnen de grenzen van onze mogelijkheden. We hopen dat iedereen 
gezond en veerkrachtig blijft in deze tijd en de moed houdt om deze lastige periode door te komen.  
 
We hopen u hierbij voor nu alvast voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
Met vriendelijke groet,  
Namens het CCT-Team 
 
Tjerk Deuzeman 
Directeur-bestuurder 
  


