Berichtgeving Coronavirus, 17 maart 2020
Beste ouders(s)/verzorger(s),
Door het corona virus en de genomen maatregelen zijn we in onzekere tijden terecht gekomen. Ook ten aanzien
van de opvang van uw kind(eren). Met deze brief hopen we u in ieder geval duidelijkheid te gaan geven tot en met
6 april 2020. We zijn de afgelopen dagen veel in overleg geweest met diverse gemeenten, schoolbesturen, andere
kinderopvangorganisaties enzovoort. We ontmoeten in die overleggen een structurele saamhorigheid om het
ontstane probleem met elkaar op te willen lossen. Wat betekent dit voor u?
Sinds de aangepaste richtlijnen van de overheid van afgelopen zondag 15 maart, zijn alle locaties van Kinderwoud
gisteren en vandaag open geweest voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen. Zoals
door het kabinet aangekondigd wijzigen de opvangmogelijkheden per morgen, woensdag 18 maart.
➢

Opvang voorziening

Wat zijn de opvangmogelijkheden per woensdag 18 maart 2020?
Kinderwoud verzorgt opvang voor kinderen* (0-12 jaar) van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen
(overzicht cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen tijdens de
COVID-19 uitbraak).
* Uiteraard geldt nog steeds dat deze kinderen welkom zijn mits zij geen klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn of koorts (meer dan 38 graden). Mocht een kind klachten krijgen tijdens de opvang, dan zal de pedagogisch
medewerker contact met u opnemen met het verzoek om uw kind op te halen.

De opvang verzorgt Kinderwoud op de volgende centrale noodopvanglocaties:
Plaats
Naam
Adres
Heerenveen
Bosplaats in MFA De Spil
Schoterplein 23
Skoatterwald
8448 RP Heerenveen
Gorredijk
KC Loevestein
Berend Wapstrastrjitte 15
8401 RE Gorredijk
Beetsterzwaag
De Kubus
Fockema Andreaelaan 92
9244 BB Beetsterzwaag
Burgum
De Poppestien
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 7
9251 GA Burgum
Hurdegaryp
Arendsnest in IKC It
V. Weerden Poelmanstraat 2 c
Boulân
9254 CS Hurdegaryp
Sneek
Duinterpen
Keizersmantel 1
Duinterpen
8607 GM Sneek
Harlingen
IKC ‘t Wad
Midlumerlaan 13
8861 JE Harlingen
Drachten
Bunderbos
Lavendelheide 21-014
Adverium
9202 PD Drachten
Alle noodopvang is in principe van maandag t/m vrijdag open van 7:00 tot 19:00 uur. Indien nodig kunnen hier
nadere maatwerkafspraken over worden gemaakt.
Op alle bovenstaande noodopvanglocaties wordt opvang verzorgd voor kinderen van 0-12 jaar. Het vervoer naar
deze noodopvanglocaties verzorgt u zelf.
De noodopvang wordt in samenwerking met het onderwijs georganiseerd en daarmee kan er dus ook goed
invulling worden gegeven aan het thuisonderwijs voor de kinderen.

Voor de goede orde: in principe sluiten hiermee alle andere, hier boven niet vermelde locaties van Kinderwoud per
18 maart, tenzij andere maatregelen nodig zijn.

➢

Aanmeldprocedure

Wilt u gebruik maken van onze noodopvang dan kunt u zich aanmelden bij onze afdeling planning:
planning@kinderwoud.nl. Ook kunt u met de afdeling bellen op telefoonnummer: 0513 – 610 825.
Let op, dit geldt ook voor ouders die al klant zijn bij Kinderwoud.
Opvang voor ouders die geen klant zijn bij Kinderwoud
Kinderwoud wil vanuit maatschappelijk belang alle ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen en een
opvangvraag hebben van dienst zijn. Daarom gelden bovenstaande opvangmogelijkheden ook voor de kinderen
van deze ouders. Behoort u tot de cruciale beroepsgroepen en maakt u tot op heden geen gebruik van opvang dan
kunt u zich aanmelden voor de centrale noodopvang op genoemde locaties. Ook voor u verloopt de
aanmeldprocedure via planning@kinderwoud.nl of 0513 – 610 825.

➢

Financien

Ouders die niet werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen en klant zijn bij Kinderwoud
De Rijksoverheid verzoekt u de gehele factuur voor opvang te betalen zoals u altijd doet. Dan behoudt u uw recht
op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan
opleveren. We krijgen hier ook vragen over. De Rijksoverheid heeft aangegeven met een oplossing te komen voor
de eigen bijdrage van ouders. Er wordt gekeken naar manieren om dit achteraf te repareren, de overheid zal hier zo
snel als mogelijk over communiceren. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-over-coronavirus-en-kinderopvang.

Ouders die wel werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen en klant zijn bij Kinderwoud
De Rijksoverheid verzoekt u de gehele factuur voor opvang te betalen zoals u altijd doet. U zult waarschijnlijk meer
uren gaan afnemen dan normaal gebruikelijk. Voor deze extra uren worden geen kosten in rekening gebracht. Zie
ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang.
Ouders die geen klant zijn bij Kinderwoud
Ook voor u worden er geen kosten voor de noodopvang in rekening gebracht. Zie ook
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

De genoemde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april aanstaande. Kinderwoud blijft het nieuws
nauwlettend volgen en brengt u op de hoogte zodra er veranderingen zijn.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik wens u veel sterkte in uw werkzaamheden en
in uw privésituatie.
Met vriendelijke groet,
Vanessa Weewer,
Directeur/bestuurder Kinderwoud

