Onderwijs & Noodopvang gemeente
Leeuwarden
Aan:

Ouders/verzorgers, onderwijs- en
kinderopvangorganisaties

Van:

Gemeente Leeuwarden

Datum:

20 maart 2020

Onderwerp:

Onderwijs & noodopvang gemeente Leeuwarden

Inleiding
Vanaf 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvanglocaties gesloten. Alleen
ouders/verzorgers met cruciale beroepen kunnen hun kinderen nog voor
noodopvang onderbrengen bij de scholen en kinderopvanglocaties. U bent
daarover op dinsdag 17 maart 2020 geïnformeerd. In die brief is aangegeven
dat op vrijdag 20 maart 2020, vandaag, de geopende locaties voor de
daaropvolgende week gepubliceerd zouden worden. De lijst van locaties vindt
u bijgaand.
Uitgangspunten
- Het belangrijkste uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk locaties
voor onderwijs & noodopvang geopend blijven in de gemeente
Leeuwarden;
- Wij vragen nogmaals aan scholen en kinderopvangorganisaties om, bij
tussentijdse wijzigingen, dat zo snel als mogelijk door te geven via
onderwijsenopvang@leeuwarden.nl;
- In bijgaande lijst worden de locaties opgesomd die in ieder geval
geopend zijn, tenzij de overheid met strengere maatregelen anders
bepaalt;
- Wij vragen aan ouders die gebruik willen maken van een
noodopvanglocatie dat uiterlijk om 16.00 uur de dag voorafgaand aan
de dag waarop opvang nodig is dat door te geven aan de
noodopvanglocatie;
- Mocht er in uiterste gevallen en in kritieke situaties 24/7 noodopvang
nodig zijn, dan is daarvoor een aantal locaties beschikbaar in de
directe omgeving van het Medisch Centrum Leeuwarden. Mocht dit in
uw situatie nodig zijn, geeft u dat dan tijdig aan via
onderwijsenopvang@leeuwarden.nl;
- Per noodopvanglocatie bestaat een groep kinderen uit maximaal 7 per
ruimte, onder toezicht van twee begeleiders. In alle gevallen geldt het
“vier ogen principe”.
- Wanneer ouders/verzorgers reeds gebruik maakten van
opvangmogelijkheden en deze nu willen uitbreiden, kunnen zij zich
direct melden bij de noodopvanglocatie;

Blad 2

-

Met algemene vragen, opmerkingen en/of verzoeken over bijvoorbeeld
noodopvang van uw kinderen wanneer u nog geen relatie heeft met
een school of opvang, kunt u zich melden via
onderwijsenopvang@leeuwarden.nl.

Iedere vrijdag wordt door het kernteam geëvalueerd, op basis van
aantallen, of en zo ja welke locaties in de daaropvolgende week geopend
zullen zijn. Houd u daarom de website www.leeuwarden.nl waarop de lijst
met locaties gepubliceerd zal worden goed in de gaten.

