
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 15 december 2020 
Betreft: Lockdown 16 december   
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Maandag 14 december heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen omtrent de aanpak 
tegen het coronavirus. Premier Rutte heeft tijdens zijn toespraak laten weten dat alle basisscholen 
en kinderopvangcentra in Nederland met ingang van woensdag 16 december 2020 tot en met ten 
minste 17 januari 2021 hun deuren moeten sluiten om zo de strijd aan te gaan tegen het 
coronavirus. Dit betekent dat kinderopvang & BSO Kwebbel vanaf woensdag 16 december haar 
deuren wederom zal moeten sluiten tot en met ten minste 17 januari 2021. Hierbij zijn uitgezonderd 
de kinderen van ouder(s)/verzorger(s) waarbij minsten één ouder werkzaam is in een cruciale 
beroepsgroep.  
 

Noodopvang 

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor: 

• Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;  
• Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk 

nodig is. 
• Noodopvang is alleen tijdens reguliere openingstijden. 
• Vanaf 21 december, wanneer de kerstvakantie begint, is de buitenschoolse opvang open 

voor reguliere klanten gedurende de gebruikelijke openingstijden. 
• Vanaf maandag 4 januari, als de kerstvakantie voorbij is, maar de scholen nog dicht zijn, is de 

buitenschoolse opvang weer open voor noodopvang tijdens gebruikelijke openingstijden, dus 
voor en/of na school. Scholen zullen in die periode, tijdens schooltijden, zelf noodopvang 
moeten organiseren voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare 
kinderen. 

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor 
kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in 
het contract is afgesproken.  

 

 

 

 

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


 

 

Lijst van cruciale beroepen 

• Personeel werkzaam in vitale processen. 
• Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van 

medicijnen en medische hulpmiddelen. 
• Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, 

opvang van kinderen en examens. 
• Openbaar vervoer. 
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, 

de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze 
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld 
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst. 

• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel. 
• Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis. 
• Kinderopvang. 
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van 

noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): 

o Meldkamerprocessen 
o Brandweerzorg 
o Ambulancezorg 
o GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) 
o Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen), 
bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, 
justitiële inrichtingen en forensische klinieken. 

• Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, 
toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen. 

 
 
Aanmelden noodopvang 
 
Heeft u recht op noodopvang? Dan kunt u uw kind aanmelden via 
administratie@kinderopvangkwebbel.nl. De aanmelding zal worden doorgezet naar de 
desbetreffende opvanglocatie. Indien u een flexibel contract heeft kunt u uw rooster wekelijks voor 
donderdag 12:00 uur doorgeven via administratie@kinderopvangkwebbel.nl.  
 
Gegevens aanmelding noodopvang: 
Voornaam + achternaam kind: 
Geboortedatum: 
Locatie + groep: 
Opvangdagen/tijden (contracturen):  
Beroep ouder (de ouder die werkzaam is in een cruciaal beroep): 
 
Wij zullen woensdag 16 december, donderdag 17 december en vrijdag 18 december noodopvang op 
alle eigen vestigingen aanbieden. Dit wil zeggen dat u uw kind tot en met vrijdag 18 december op zijn 

https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen
mailto:administratie@kinderopvangkwebbel.nl
mailto:administratie@kinderopvangkwebbel.nl


of haar eigen locatie kan brengen. Echter, alleen indien u uw kind schriftelijk heeft aangemeld voor 
noodopvang. Zonder schriftelijke aanmelding kunnen wij uw kind helaas niet opvangen.  
 
 
Wij achten de kans groot dat wij tijdens de kerstvakantie enkele locaties zullen gaan samenvoegen. 
Dit betreft de onderstaande locaties: 
 
Locaties Stationsstraat en Wilhelminastraat → noodopvanglocatie Wilhelminastraat 
Locaties de Barg, de Groen en de Meester Vegter → noodopvanglocatie Groen van Prinsterer 
Locaties BSO de Vlonder, BSO Ganzenveld en BSO Zwanenveld → noodopvanglocatie de Vlonder 
Locaties Oeverzwaluw → noodopvanglocatie Oeverzwaluw 
Locaties KDV Zwanenveld → noodopvanglocatie Zwanenveld Geel/Groen  
 
Bij geen tegenbericht zijn tijdens de kerstvakantie de hierboven genoemde noodopvanglocaties 
geopend. 
 
Houdt u er alstublieft rekening mee dat indien u een contract heeft voor de buitenschoolse opvang, 
wij deze opvangtijden/contracturen aanhouden. Het kan dus zijn dat uw kind voor én na de 
kerstvakantie eerst opgevangen moet worden door de desbetreffende basisschool. Wij verzoeken u 
dringend om de opvangtijden expliciet te benoemen in de aanmelding. Bijv.: VSO 07:00-08:15 uur + 
BSO 15:15-17:30 uur. Tussentijd noodopvang basisschool obs de Lisdodde.  
 
 
Informatie over de kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage vindt u op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/ouders 
 
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mede-
eigenaresse Sharon Husers. Sharon is per e-mail of telefonisch te bereiken via 
sharon@kinderopvangkwebbel.nl of 06-51946858.  
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tineke, Danny en Sharon 
Directie Kinderopvang & BSO Kwebbel 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie is te vinden op: 
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-

studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders 
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-

studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang  
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