Betreft: opvang kinderen
Mantgum 19 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
Na onze mail van afgelopen zondag over het voorlopig sluiten van de scholen in verband
met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, zijn er veel ontwikkelingen
geweest. Er is duidelijk geworden dat de scholen in ieder geval tot en met 6 april gesloten
blijven. Via de landelijke media werd bekend dat er dit jaar geen eindtoets voor groep 8
leerlingen zal zijn. In de afgelopen dagen hebben de collega’s hard gewerkt en is het
thuisonderwijs voor de leerlingen opgestart. De komende weken zullen zij thuisonderwijs
blijven verzorgen.
Een ander belangrijk onderwerp is op dit moment de opvang van kinderen van ouders in de
zogenoemde cruciale / vitale beroepsgroepen. Deze week zijn zowel scholen als
kinderopvangorganisaties verantwoordelijk voor de opvang. We zien dat bij beide
organisaties zeer kleine aantallen kinderen opgevangen worden. In de afgelopen dagen is er
nauw contact met de veiligheidsregio en de gemeentes geweest over de verdere opvang
van deze groep kinderen.
Vanuit de gemeente Waadhoeke en de gemeente Súdwest-Fryslân is gevraagd of scholen
en kinderopvangorganisaties intensief willen samenwerken bij de opvang van kinderen.
Kinderopvangorganisatie ‘Kids First’ is al partner van veel scholen in OT-Noord. Deze
kinderopvangorganisatie houdt vele locaties open, waar u uw kind naar toe kunt brengen.
De scholen zijn vanaf maandag 23 maart in principe geen opvanglocatie meer.
Op de website van Kids First is meer informatie te vinden over hoe zij de opvang
organiseren. U hoeft bijvoorbeeld in het verleden geen afnemer van opvang geweest te zijn
om nu toch gebruik te maken van hun opvang. De medewerker vult op desbetreffende
locatie een opvangformulier met u in om uw kind aan te melden. Op de tweede pagina van
deze brief vindt u voor de volledigheid de lijst met locaties. Voor vragen kunt u naar de
locatie bellen of mailen naar info@kidsfirst.nl
Voor Winsum (Waadhoeke) is geregeld dat de kinderen bij opvangorganisatie ‘Musniw’
terecht kunnen. De school stuurt daar zelf een mail over naar hun ouders.
De gemeente Leeuwarden wijst zelf opvanglocaties aan, wij gaan er van uit dat de
kinderopvang in Mantgum open blijft. De informatie over de geopende locaties wordt elke
vrijdag bijgewerkt op de website van de gemeente Leeuwarden.
Alle gemeentes hebben toegezegd nog te komen met duidelijkheid over de financiële
afhandeling en compensatie voor opvang voor kinderen met ouder(s)/verzorger(s) waarvan
beide, of één ouder werkzaam is/zijn in de cruciale beroepsgroep. Wij zien dit met
vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Feikje Toering en Arnold Oosterdijk, directie OT-Noord

Opvanglocaties Kids First Friesland
Sudwest Friesland
•
Bolsward KDV Villafleur en BSO de Vrijbuiters
•
Sneek BSO Simon Havinga en KDV Spettertjes
•
Witmarsum KDV de bovenkruier en BSO de Vrijbuiters
•
Workum KDV en BSO Sinnefleur
Fryske Maren
•
Balk KDV Bernefleur en BSO de vrijbuiters
Noordeast Friesland
•
Dokkum KDV de Tuimelaar en BSO de Vlieger
•
Ferwert KDV, PO en BSO op Streek
•
Hallum KDV en BSO de parachute
Dantumadeel
•
Damwoude KDV en BSO de Blokkedoaze en PO de Pompebledsjes
•
Feanwalden KDV en BSO de Luchtballon en PO Jodocus
•
Westerein KDV en BSO de Westereen en PO It Peuterhonk
Waadhoeke
•
Bitgummole KDV en BSO de Krobbekoer
•
Sint Jacobiparochie PO Speulplakkie en BSO st Jacobiparochie
Leeuwarden
•
Alle opvanglocaties van Kids First in de gemeente Leeuwarden (dus ook Mantgum)
blijven voorlopig open
Heerenveen
•
Akkrum: KDV en BSO de Mienskar
De komende weken wordt mogelijk opnieuw beoordeeld, in samenspraak met gemeenten,
welke locaties alsnog geopend en/of gesloten worden.
BSO locaties vervroegd open
Alle bovengenoemde BSO locaties gaan om 08:30 uur open. Daar waar ook een KDV is
gevestigd gaat de BSO om 07.00 uur al open.
Voor nieuwe klanten, die geen contract hebben bij Kids First, vragen we:
1. het formulier incidentele opvang in te vullen
2. een kopie van ID
3. de verkorte intakeformulier in te vullen (op locatie)
Het uitgangspunt is nog steeds dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken.
Voert één ouder een cruciaal beroep uit binnen het gezin? Dan is het verzoek om zelf de
kinderen op te vangen als dat kan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u in overleg met onze
afdeling ‘planning’ kijken of we tóch opvang voor uw kind(eren) kunnen bieden.
Mocht u intussen vragen hebben, dan zien we deze graag per mail: info@kidsfirst.nl tegemoet.
We willen u bedanken voor uw begrip in deze moeilijke situatie en hopen u hiermee voldoende
duidelijkheid te hebben gegeven, voor nu. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, brengen
we u hiervan op de hoogte op onze website.

