ONDERWERP: NOODOPVANG KINDEREN 0-13 JAAR
Beste ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van de sluiting van de kinderopvang en scholen hebben de
kinderopvangorganisaties PUUR, Kober,’t Treintje en de scholen (Beekdal en SKO Het
Groene Lint) afspraken gemaakt ten aanzien van de opvang van kinderen in de leeftijd
van 0-13 jaar.
De noodopvang is alleen bedoeld voor noodgevallen voor:
•
•
•

Alle gezinnen waarvan beide ouders werkzaam zijn in één van de cruciale
beroepsgroepen;
Alle gezinnen waarvan één ouder in de cruciale beroepsgroep werkzaam is en zij
echt geen andere opvang mogelijkheden hebben
Voor éénoudergezinnen waarvan de ouder in één van de cruciale beroepsgroepen
werkzaam is

De noodopvang is voor alle kinderen, woonachtig in de gemeente Alphen-Chaam en
Baarle-Nassau. De noodopvang is dus ook voor kinderen die normaal gesproken niet naar
de kinderopvang of basisscholen van deze dorpen gaan. Deelt u daarom deze informatie
gerust met gezinnen waarvan u denkt dat zij onze opvang nodig hebben.
De richtlijnen van het RIVM blijven van kracht betreffende, geen opvang bij symptomen
als hoesten, snotneuzen, keelpijn, of koorts vanaf 38 graden.
De opvang wordt op de volgende locaties aangeboden:
Alphen
De kinderopvang voor de 0-4 jarigen wordt aangeboden op de locatie van ’t Treintje. De
kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen op de basisschool. Er worden pedagogisch
medewerkers ingezet van zowel ’t Treintje, PUUR als Kober. Jolijn Verhagen van KDV ’t
Treintje verzorgt de coördinatie van de op te vangen kinderen.
Contactgegevens Jolijn Verhagen:
e-mail:
info@kdvhettreintje.nl
telefoonnummer:
013- 8795271
Galder-Strijbeek
In principe zijn zowel de basisschool als de kinderopvang gesloten. Opvang van de
kinderen vindt plaats op de locaties van PUUR Kinderopvang in Chaam, zie ook de
informatie bij Chaam. Anouk Ermes van PUUR Kinderopvang verzorgt de coördinatie.
Contactgegevens Anouk Ermes:
e-mail:
aermes@puur-kinderopvang.nl
telefoonnummer:
06-25205970
Chaam
De kinderopvang wordt aangeboden op de locaties van PUUR Kinderopvang. De opvang
van de 0-4 jarigen vindt plaats op de locatie Gilzeweg, waar 2 groepsruimtes beschikbaar
zijn. De opvang van de kinderen van 0-13 jaar wordt aangeboden in de
BSO/peuterruimte van basisschool de Driesprong. De groepen worden geleid door
pedagogisch medewerkers van zowel Kober Kinderopvang als van PUUR Kinderopvang.
De coördinatie wordt door Merel Daamen (BSO) en Michelle van de Sande (0-4 jarigen)
van PUUR Kinderopvang verzorgd.
Contactgegevens Merel Daamen en Michelle van de Sande:
e-mail:
mvdsande@puur-kinderopvang.nl (0-4 jaar)
telefoonnummer:
06-39515338
e-mail:
telefoonnummer:

mdaamen@puur-kinderopvang.nl (4-13 jaar),
06-31915259

Baarle Nassau- Ulicoten
De kinderen van zowel Baarle Nassau als Ulicoten worden opgevangen op de Kober
Locatie in Baarle Nassau. Dit is in overleg met de gemeente gekozen als noodlocatie. Dit
geldt zowel voor de kinderen van 0-4 als de kinderen van 4-12. Het adres is Schoolstraat
6. Onze locatie bevindt zich in de Uilenpoort. De groep 0-4 worden begeleid door
medewerksters van Kober. De groep 4-12 worden begeleid door de medewerksters van
Kober in combinatie met medewerkers van de Akkerwinde en de Regenboog. De
coördinatie van deze groepen ligt bij administratiegroenedorpen@kober.nl
Contactgegevens Mirjam Koring:
e-mail:
administratiegroenedorpen@kober.nl
telefoonnummer:
0636493898
Hoe vraagt u de noodopvang aan:
Stuur een email, naar de coördinatie van uw dorp met de volgende gegevens:
-

Naam en geboortedatum van uw kind
Namen en telefoonnummers ouders/verzorgers
Een noodnummer dat wij kunnen bellen als ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn
Gewenste opvangdag(en)
Medische bijzonderheden (heeft uw kind een voedselallergie, wilt u dan s.v.p.
eventuele speciale voeding meegeven?)
Eventuele bijzonderheden zoals voedingstijden (bij baby’s) en slaaptijden.
Naam huidige opvang (indien van toepassing)

Ondanks eerdere inventarisaties vanuit school of de kinderopvang vragen we je de
benodigde opvang nogmaals door te geven bij de coördinator van uw dorp.
Tot slot:
-

-

De noodopvang gaat in op woensdag 18 maart en duurt in ieder geval tot en met
6 april 2020.
De openingstijden van alle opvanglocaties zijn van 7:30-18:00 uur.
Iedereen dient zelf voeding voor de dag mee te nemen, de luiers worden door ons
verzorgd indien nodig.
Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor deze noodopvang
Uw kind kan naar de opvang komen, als u van ons schriftelijk een bevestiging
heeft ontvangen.
Aanmelden bij voorkeur voor 16:00 uur als u opvang voor de volgende werkdag
nodig heeft. In geval van nood kunt u altijd met onze coördinatoren contact
opnemen.
Ons initiatief is tot stand gekomen in goed overleg en samenwerking met de
basisscholen en de gemeente van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Met vriendelijke groet,
Kinderdagverblijf ’t Treintje, Kober Kinderopvang en PUUR Kinderopvang

