Beste ouder(s), verzorger(s),
U heeft ongetwijfeld uit het nieuws vernomen dat vanaf woensdag 16 december alle scholen,
peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties gesloten zullen worden voor een periode tot/met 17
januari 2021.
Net als in het voorjaar zal er gezorgd worden voor noodopvang.
De noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders die beiden in een cruciale beroepsgroep
werken. Ook als één van u beiden in een cruciale beroepsgroep werkt, en het lukt u echt niet om
opvang voor uw kind te regelen, dan mag uw kind van de noodopvang gebruik maken. Er hoeft geen
bewijs overlegd te worden. We gaan uit van vertrouwen. U mag gebruik maken van de noodopvang
tot maximaal het aantal uren dat afgesproken is in het contract dat u met ons heeft.
Uiteraard geldt nog steeds dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de noodopvang als er
sprake is van Corona-gerelateerde gezondheidsklachten.
De lijst met cruciale beroepen staat op de website van de rijksoverheid
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen).
Als u deze week gebruik wilt maken van de noodopvang dan vragen wij u om uiterlijk morgen 16
december een mail te sturen naar het volgende mailadres: noodopvang@spa-spo.nl
Graag uw naam, de naam van het kind, naam van de BSO en de dagen dat u noodopvang nodig heeft
vermelden.
Naast kinderen van ouders met cruciale beroepen is er ook voor kwetsbare kinderen de mogelijkheid
voor noodopvang. Of uw kind daarvoor in aanmerking komt is afhankelijk van de situatie. De
beslissing daarover zal altijd plaatsvinden in overleg met een coach Passende Kinderopvang of het
sociaal wijkteam.
Meer informatie hierover vindt u op onze website (BSO/Corona).
Voor zover nu bekend zal de ouderbijdrage in een later stadium door de overheid weer aan u worden
terugbetaald.
Hoe is de noodopvang op onze BSO’s de komende tijd geregeld?
Deze week tot de kerstvakantie:
Deze week volgen wij de scholen in de noodopvang. Indien de noodopvang op de eigen school is,
verzorgen wij ook de noodopvang op de eigen school op de dagen dat de BSO normaal geopend is.
Indien er wordt samengevoegd zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Als u gebruik wilt maken
van de noodopvang, stuurt u dan een bericht naar noodopvang@spa-spo.nl
Kerstvakantie:
In de kerstvakantie zijn de BSO’s alleen geopend voor de cruciale beroepen en voor kwetsbare
kinderen na verwijzing door coach, sociaal wijkteam of jeugdconsulente. Het kan zijn dat de locaties
worden samengevoegd. Wilt u uiterlijk woensdag 16 december doorgeven of uw kind noodopvang
nodig heeft? Dan kunnen wij de locaties gaan bepalen en u daarover informeren.
We zijn in de kerstvakantie open op de dagen zoals die al gepland waren.
Na de kerstvakantie 4 t/m 17 januari:
Mogelijk zullen wij dan een aantal locaties samenvoegen voor de noodopvang.
Indien u noodopvang nodig heeft na de kerstvakantie, dan ook dat graag melden op het mailadres:
noodopvang@spa-spo.nl

Voor alle detailinformatie over de noodopvang verwijzen wij u naar de site van de gemeente
Arnhem.
Verder verwijzen we u de komende weken ook naar de website van SPA. We zullen alle informatie
over de gevolgen van de lockdown voor u en uw kind daar vermelden onder de link:
https://www.spa-spo.nl/spa/bso/corona-1
Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact met ons op.
U kunt ons als volgt bereiken op 026 – 3523350:
- deze week tijdens kantoortijden
- van 21 tot/met 24 december tussen 9.00 en 13.00 uur
- van 28 december t/m 30 december tussen 9.00 en 12.00 uur
Vanaf 4 januari zijn weer dagelijks bereikbaar vanaf 9 tot 16 uur.
Indien gewenst kan er altijd contact worden gezocht met iemand van het managementteam. De
bereikbaarheid is als volgt:
Week 21 – 24 december : Jacintha Immen, 06 – 30097166
Week 27 – 31 december : Domien de Vries, 06 – 10972350 of Mario Lamers, 06 – 13003949.
Namens alle medewerkers wens ik u en uw gezin veel sterkte toe de komende periode.
Hartelijke groet
Mario Lamers
Directeur-Bestuurder

