Franeker, 15 december 2020.

Beste ouder/verzorger,

Zoals gisteravond afgekondigd door onze minister-president gaan we in de lockdown de komende vijf
weken. Dit betekent dat onze scholen en kinderopvangopvang met ingang van morgen, woensdag 16
december 2020, in principe gesloten zijn. Deze periode duurt vooralsnog tot 18 januari 2021. De
kinderen worden op 18 januari weer op school verwacht. Ook de kinderopvang gaat op 18 januari
2021 weer open.
Wij hadden na eerdere berichtgevingen niet verwacht dat het basisonderwijs en kinderopvang, net
als het overige onderwijs, onderdeel zou worden van de lockdown. Het is voor iedereen nu schakelen
om hierop te anticiperen.
Als CBO Noardwest Fryslân bieden we net als bij de vorige lockdown:
-

-

-

Het verzorgen van online onderwijs. Hiermee starten we na de kerstvakantie op maandag 4
januari 2021. De dagen voor de kerstvakantie gebruiken onze collega’s als voorbereiding om
na de vakantie goed te kunnen starten.
Noodopvang van kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben op basis van
de richtlijnen van de overheid. Kinderen waarvan één van de ouders een cruciaal beroep
wordt gevraagd zelf voor opvang te zorgen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan bieden wij wel
de mogelijkheid voor noodopvang.
Los van bovenstaande kan in bijzondere situaties in overleg met school naar een passende
oplossing gezocht worden.

Voor onze ouders die op dit moment een contract hebben met de kinderopvang geldt dat dezelfde
maatregelen getroffen worden als tijdens de vorige lockdown.
Het kabinet vraagt ouders die hun kind(eren) vanwege de afgekondigde maatregelen tijdelijk niet
naar de kinderopvang kunnen brengen de factuur door te betalen. Ouders houden op deze manier
recht op de kinderopvangtoeslag en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer
opengaat. Ouders krijgen voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de
kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen benadert. Het kabinet maakt hiervoor een regeling.
Deze gaat gelden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke
regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ook ouders die gebruik maken
van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming.
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Iedere IKC geeft op eigen wijze invulling aan de manier van onderwijs de komende periode. Dit is
maatwerk. Uw eigen IKC informeert u hier aanvullend over.
Wij hopen dat deze maatregelen uiteindelijk bijdragen aan een situatie die het weer mogelijk maakt
dat kinderen naar school en kinderopvang kunnen komen.
Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IKC directeur van uw locatie.
Mede namens alle collega’s van CBO Noardwest Fryslân wensen wij u gezegende kerstdagen en een
bijzonder gewoon 2021.

Met vriendelijke groet,
T.S. de Groot

Bestuurder CBO Noardwest Fryslân
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