Meijel, 15 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers,
Om een snelle verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan, heeft de regering
vandaag besloten enkele aanvullende maatregelen te nemen. Wij volgen uiteraard dit besluit. We
hebben zojuist overleg gehad met basisschool Den Doelhof over de manier waarop we met deze
nieuwe situatie omgaan.
Dit betekent voor SKM dat:
1. De kinderopvang per direct sluit, voorlopig tot maandag 6 april;
2. Alleen voor kinderen waarvan ouders/verzorgers die beiden werkzaam in de cruciale/vitale
sectoren* opvang biedt zoals gebruikelijk indien noodzakelijk. Dus KDV overdag, BSO
voorschool, tijdens lunch en in de middag en dat we deze groep kinderen dan ook gewoon
ophalen bij de scholen in Meijel, Neerkant. Grashoek en Helenaveen.
3. Bijeenkomsten op de opvang, oudergesprekken etc. worden waar mogelijk uitgesteld dan
wel op afstand (telefonisch of digitaal) gevoerd.
4. Er is een lijst met vitale/cruciale beroepen, deze wordt bijgevoegd en is ook te zien via
onderstaande link.
Pedagogisch medewerkers vallen vanaf nu ook in de categorie ‘vitale beroepen’.
* Kijk hiervoor op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
Concreet komen deze maatregelen erop neer dat vele kinderen de aankomende tijd niet naar de
opvang gaan vanwege de gezondheidssituatie.
Voor wat betreft de genoemde opvang van kinderen geldt dat dit enkel van toepassing is voor
kinderen (die niet ziek zijn) van ouders/verzorgers waarvan beiden werkzaam zijn in de
cruciale/vitale sectoren van onze samenleving.
We verzoeken u vriendelijk uw kind(eren), die niet onder bovenstaande doelgroepen vallen af te
melden in ouderportaal voor de komende periode tot 6 april.
De ontstane situatie is een crisissituatie. Standaardsituaties zijn er niet en dus vragen de oplossingen
om maatwerk en flexibiliteit van alle betrokkenen.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de actuele situatie en blijven in gesprek om de
uitdagingen samen met u zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Voor vragen of acute situaties thuis,
op de opvang of op school, kunt u de komende periode contact opnemen met de betreffende
pedagogisch medewerkers van uw kind of de administratie.
Vanuit het ministerie ontvingen wij de volgende informatie: In de komende dagen worden de
praktische, uitvoerende en administratieve zaken verder uitgewerkt. Ook de financiële
consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.
Wij realiseren ons dat de ontstane situatie voor veel ongemak kan zorgen, maar rekenen op uw
begrip en vertrouwen erop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. U ontvangt bericht
zodra er meer duidelijkheid komt. De ouders van Den Doelhof ontvangen een aparte brief.
Met vriendelijke groet,
Iduna Verstappen

