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Namens Humankind en alle basisscholen in Brielle.

Noodopvang doe je samen!
Sinds de aankondiging van de sluiting per 16 maart van de scholen en kinderopvang werken
Humankind en alle basisscholen in Brielle nauw samen om ervoor te zorgen dat kinderen van ouders
met cruciale beroepen opgevangen kunnen worden als dit echt nodig is. Daarbij is gekozen voor een
centrale opvang in het gebouw van Humankind op het Gooteplein in Brielle.
Voor wie is de noodopvang
Het dringend verzoek aan ouders om hun kind(eren) zelf op te vangen, blijft van kracht. Is dit echt
niet mogelijk en behoren ouders tot de groep van ‘cruciale beroepen’ en kunnen zij niet thuis werken,
dan kunnen zij hun kinderen aanmelden voor noodopvang. Een overzicht van de cruciale beroepen is
terug te vinden op de website van de rijksoverheid.
Hoe meld ik mijn kind aan voor noodopvang
Aanmelden voor noodopvang kan vanaf dinsdag 24 maart alleen via het volgende mailadres:
opvangbrielsescholen@primovpr.nl
U moet uw kind uiterlijk om 16.30 uur aangemeld hebben voor de volgende dag. Mocht u al weten,
op welke dagen u gebruik wilt maken van de opvang, dan verzoeken wij u deze data alvast door te
geven. Ook het afmelden van uw kind graag via dit mailadres.
Wie vangt de kinderen op
Op de noodopvanglocatie zijn pedagogisch medewerkers en leerkrachten/onderwijsassistenten van de
betreffende scholen aanwezig per toerbeurt. Samen zorgen zij voor een gezamenlijk dagprogramma
voor de aanwezige kinderen vanuit hun eigen expertise.
Uw kind kan het opgegeven huiswerk maken bij de noodopvang. Uw kind moet dan wel zelf een
device meenemen.
Welke maatregelen worden op locatie getroffen: Op de noodlocatie werken we zoveel mogelijk
met kleine groepen kinderen en houden wij alle voorzorgsmaatregelen van het RIVM aan.
Daarbij geldt ook dat de kinderen die moeten worden opgevangen zelf geen ziekteverschijnselen
mogen hebben. Kijk hier voor meer informatie over de in Nederland geldende maatregelen.

Waar moet u nog meer voor zorgen?
Zorgt u ervoor dat uw kind eten en drinken (ook voor de lunch) bij zich heeft.
Wilt u er voor zorgen, dat bijzonderheden m.b.t. uw kind (bijv. allergie) en een noodnummer, op
papier, meegegeven wordt aan uw kind.
Vragen?
Heeft u vragen over de noodopvang, stuur dan een e-mail naar: opvangbrielsescholen@primovpr.nl

