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In de strijd tegen het Coronavirus heeft het kabinet op maandag 14 december
het besluit genomen om alle onderwijsinstellingen en kinderopvang te sluiten
tot en met 17 januari 2021. Het primair onderwijs en de kinderopvang in
Leeuwarden hebben wederom aangegeven zich maatschappelijk
verantwoordelijk te voelen voor de noodopvang van kinderen in de leeftijd van
0-12 jaar.
Aandachtspunten
-

Er wordt ook nu weer veel van het onderwijzend personeel en de
kinderopvangmedewerkers gevraagd. Het feit dat er onderwijs wordt
geboden, aangevuld met thuisonderwijs en noodopvang betekent dat
de grenzen van de bemensing weer snel bereikt zullen zijn en de druk
op de noodopvang daardoor toeneemt.
Daarom via deze weg het dringende verzoek om uw kind/kinderen
alleen aan te melden voor noodopvang wanneer u daarin zelf niet kunt
voorzien. Verder geldt dat tenminste één van de ouder(s)/verzorger(s),
maar bij voorkeur beide ouders/verzorgers werkzaam zijn in een
cruciaal beroep. Dat betekent dat als in een gezin één ouder een
cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, wij u vragen om
zelf de kinderen op te vangen als dat kan.

-

We willen een veilige omgeving voor uw kind/kinderen, maar ook voor
alle medewerkers van de scholen en kinderopvanglocaties. Dat
betekent dat het aantal contactmomenten en daarmee de risico’s op
een besmetting zoveel als mogelijk wordt beperkt. Dat brengt met
zich mee dat de capaciteit voor noodopvang beperkt is op een locatie.
Het kan zo zijn dat uw kind om die reden wordt overgeplaatst naar
een andere noodopvanglocatie. Dit wordt in dat geval met u besproken
bij aanmelding van uw kind.

-

Vooralsnog zullen alle onderwijs- en kinderopvanglocaties zoveel als
mogelijk geopend blijven voor noodopvang van kwetsbare kinderen en
kinderen met één of beide ouders in een cruciale beroepsgroep.

Blad 2

-

Op dinsdagavond 12 januari 2021 zullen premier Mark Rutte en
minister Hugo de Jonge opnieuw een persconferentie geven. Op basis
daarvan zal het Kernteam bekijken wat er nodig is in de periode ná 18
januari 2021.

Tot slot
Het belangrijkste uitgangspunt in deze aanpak is dat zowel het onderwijs als
de kinderopvang in goede samenwerking noodopvang bieden voor kinderen van
ouders of verzorgers met cruciale beroepen in onze maatschappij en zoveel als
mogelijk binnen de voor de kinderen bekende omgeving.
Ten slotte, in de gemeente Leeuwarden wordt er alles aan gedaan om voor
kinderen bij wie dat nodig is, de best mogelijke (nood)opvang te bieden. Wij
zijn er voor u, zeker nu!
Alleen samen kunnen we er alles aan doen om dit virus in te dammen.
Met vragen over onderwijs en noodopvang kunt u nog steeds terecht bij
onderwijsenopvang@leeuwarden.nl

