
          

  

    
   
         Brielle, 17 december 2020  
 
 

Gezamenlijk bericht van rkbs Leonardus, cbs het Anker, obs Branding, sws de Brielse 
Veste, obs ’t Want en obs de Tiende Penning met betrekking tot de noodopvang 
tijdens de lockdown t/m 18 januari 2021 
 
Noodopvang doe je samen!  
Sinds de aankondiging van de sluiting van de scholen per 16 december 2020 werken 
de basisscholen in de 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 op diverse locaties in Brielle. 
Dit zijn: de Brielse Veste M.H. Trompstraat 24 B 3231 XP Brielle en op de eigen 
scholen aan het Gooteplein.  
Opvang voor leerlingen van de Tiende Penning op de Brielse Veste en voor ’t Want 
op de Ravelinde (Heenvliet). De andere leerlingen worden op hun eigen school 
opgevangen. 
De opvang op deze locaties vindt plaats tussen 8.30 en 14.00 uur en gaat in op 
maandag 4 januari aanstaande.  
 
Voor wie is de noodopvang?  
Het dringende verzoek aan alle ouders /verzorgers is om hun kind(eren) zelf op te 
vangen. Is dit echt niet mogelijk omdat ouders behoren tot de groep van ‘cruciale / 
vitale beroepen’ en kunnen zij niet thuis werken, dan kunnen zij hun kinderen 
aanmelden voor deze noodopvang. Een overzicht van de cruciale beroepen is terug 
te vinden op de website van de rijksoverheid: Overzicht cruciale beroepen tijdens 
lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 
Hoe meld ik mijn kind aan voor noodopvang?  
Aanmelden voor noodopvang kan vanaf donderdag 17 december tot uiterlijk 18 
december 17.00 uur (dus niet in de kerstvakantie) alleen via het volgende 
mailadres:  
Voor locatie obs Branding:branding@edumarevpr.nl 
Vanaf 3 januari moet u 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 nu door te geven. 
Ook het afmelden van uw kind graag via dit mailadres. Vermeld a.u.b. de voor- en 
achternaam van uw kind en welke groep. Mocht uw kind een allergie hebben of er is 
iets dat wij bij de opvang echt moeten weten, vermeld dit dan ook in uw bericht. 
Vermeld ook of uw kind  na de noodopvang naar de BSO moet. Dit geldt alleen voor 
de dagen dat u normaal BSO afneemt en alleen voor ouders met een cruciaal 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


beroep. Alle aanvragen worden verwerkt. U zal echter alleen tijdens de schooluren 
een antwoord op uw mail krijgen. 
Wie vangt de kinderen op?  
Op de noodopvanglocatie zijn gymleerkrachten/onderwijsassistenten en stagiaires 
van de betreffende scholen per toerbeurt aanwezig om de kinderen te begeleiden. 
De groepsleerkrachten zijn niet aanwezig omdat zij zich bezig houden met het 
thuisonderwijs. Over het thuisonderwijs volgt nog nadere informatie. Houdt u dit in 
de gaten. Het is de bedoeling dat de kinderen het thuiswerk, dat ze van hun 
groepsleerkracht hebben gekregen, meenemen zodat ze hieraan kunnen werken. Dit 
betekent dat ze dus ook een device (computer, tablet of laptop) mee moeten nemen 
indien ze die nodig hebben. Ook wordt er van u verwacht dat u uw kind voldoende 
eten en drinken meegeeft. Wilt u er tot slot voor zorgen dat u uw telefoonnummer 
doorgeeft via de mail en meegeeft aan uw kind, zodat we u kunnen bereiken indien 
nodig. 
 
Welke maatregelen worden op locatie getroffen? 
Op de noodlocatie houden wij alle voorzorgsmaatregelen van het RIVM aan. Daarbij 
geldt ook dat de kinderen die moeten worden opgevangen zelf geen 
ziekteverschijnselen mogen hebben en dat ze geen huisgenoot mogen hebben met 
Corona en/of koorts.  
 
De kinderen dienen bij de deur gebracht en opgehaald te worden en hun 
handen bij binnenkomst te ontsmetten. Het is dus niet de bedoeling dat 
ouders / verzorgers naar binnen komen! 
 
Vragen?  
Heeft u vragen over de noodopvang, stuur dan een e-mail naar 
Gerrit.Bussink@edumarevpr.nl 
 

 

 

 

 

          

 


