
 

Haaksbergen, 20 maart 2020 

Betreft: Centralisatie kinderopvang basisschoolkinderen vanwege Coronacrisis 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

In overleg met de gemeente Berkelland en de GGD hebben de bestuurders van Stichting VCO en 

Stichting Keender besloten om de opvang van basisschoolkinderen van ouders met een cruciaal 

beroep indien nodig te centraliseren. Gezien het feit dat we in deze tijd te maken hebben met meer 

zieke medewerkers dan gemiddeld en wij ervoor willen zorgen dat we de opvang van kinderen 

kunnen blijven realiseren, zijn wij genoodzaakt om te zorgen voor risicospreiding. Dit doen wij door 

samen te werken op het gebied van personele inzet. In de praktijk betekent dit dat we kinderen van 

diverse scholen opvangen op 1 bepaalde locatie. Vanzelfsprekend houden wij ons te allen tijde aan 

de richtlijnen van de GGD, zorgen wij ervoor dat de kinderen verspreid worden in het gebouw en 

voldoende afstand kunnen houden. 

Wij verzoeken u dringend om eerst zelf binnen uw familie/ vriendenkring/ buurt of via ouders 

onderling, op zoek te gaan naar mogelijkheden voor de opvang van uw kinderen.  Mocht dit echt 

niet mogelijk zijn dan kunnen de kinderen van ouders waarvan tenminste 1 ouder een cruciaal 

beroep uitoefent (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-

beroepsgroepen) bij ons terecht op de opvanglocatie zoals hieronder weergegeven. 

Vanaf 23 maart zal dagelijks opvang mogelijk zijn bij: 

• Basisschool Kardinaal Alfrink.  

Opvang is mogelijk tussen 08.30 – 15.00 uur.  

Uitsluitend kinderen van de St. Jozefsschool, Dr. Ariëns Daltonschool, CBS Kisveld en Kardinaal 

Alfrink kunnen hier terecht.   

Leerlingen van BS de Sterrenboog worden in Beltrum opgevangen in samenwerking met 

kinderopvang De Belhamel. 

Wanneer u gebruik wilt maken van deze opvangmogelijkheid, vragen we u om dit zo vroeg mogelijk 

aan te geven, in elk geval uiterlijk 24 uur van tevoren (dus vóór 8.15 uur op de voorafgaande dag) bij 

de directeur van de school van uw kind(eren) door een mail te sturen. Zo kan op de opvanglocatie 

voldoende personeel worden ingezet om de kinderen op te vangen. Wanneer uw directeur al 

geïnformeerd is over de momenten waarop u volgende week opvang nodig heeft, hoeft u dit niet 

nogmaals te doen. 

Er zullen tenminste twee medewerkers aanwezig zijn waarbij we de richtlijn hanteren van 5 kinderen 

per lokaal. Mocht het noodzakelijk zijn dat er meer mensen aanwezig zijn, dan zullen we dit 

organiseren.   

De kinderen gaan tijdens de opvang zelfstandig aan het werk met de door hun school opgegeven 

schooltaken. Het is van belang dat de kinderen hiervoor hun eigen materialen meebrengen. De 
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aanwezige leerkrachten begeleiden de kinderen en zijn beschikbaar voor vragen; ze geven geen les. 

Computers zijn vanzelfsprekend op de opvanglocaties aanwezig. Ook gaan we ervan uit dat de 

kinderen gymschoenen, een tussendoortje en een lunchpakket meebrengen. De leerkrachten die op 

het moment van opvang op school zijn, kunnen dan geen vragen beantwoorden van hun eigen klas. 

Wij rekenen op uw begrip en hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u 

hierover vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Debby Verhoeve 

Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender 

 

 


