Datum: 20 maart 2020
Beste ouders en verzorgers,
Door de maatregelen die het kabinet getroffen heeft zijn de scholen en kinderopvang
organisaties per 16 maart gesloten. De opvang die nu geboden wordt, door opvang- en
onderwijsorganisaties is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat
mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen.
Mensen in deze beroepsgroepen moeten proberen in eerste instantie zelf een oplossing voor
opvang zoeken. In het geval dat één van de ouders werkzaam is in een van deze cruciale
beroepsgroepen, kunt u gebruik maken van deze noodopvang. Wilt u gebruik maken van
noodopvang? Dan verwijzen we u graag naar het ‘aanmeldformulier noodopvang’.
Vanaf 23 maart stelt de BMS, in samenwerking met deze locaties van Sinne Kinderopvang,
voor de gemeente Leeuwarden drie locaties open waar de noodopvang voor kinderen van 412 jaar verzorgd wordt van 7.30 tot 18.30 uur. De overige locaties van de BMS en Sinne voor
de leeftijdscategorie zijn met ingang 23 maart gesloten. Indien u gebruikt moet maken van
de noodopvang voor kinderen van 0-4 jaar vindt dit ook op onderstaande locaties plaats en
gaat de aanmelding net als anders via het Ouderportaal.
Locaties voor noodopvang
De noodopvang voor kinderen van 4-12 jaar vindt plaats op:
• IKC Teresa, Wergeasterdyk 58, 8941 ZX Leeuwarden, telefoonnummer: 058-2804570.
Directeur Ad Bastiaansen, directie@desprongtechum.nl.
Op deze locatie worden ook de kinderen van de Sint Radboudschool uit Jirnsum en
Kindcentrum Wytgaard opgevangen.
• IKC Sint Thomas, Averkampstraat 10, 8916 EL Leeuwarden, telefoonnummer: 0582121734.
Directeur Sandra Rodenhuis, directie@thomasschool.nl.
Op deze locatie worden ook de kinderen van de Sint Paulusschool uit Leeuwarden
opgevangen.
• IKC de Sprong, Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden, telefoonnummer: 058-2660779.
Directeur Jeltsje Adema, directie@sprongonline.nl.
Op deze locatie worden ook de kinderen van IKC Franciscus uit Leeuwarden
opgevangen.
Kinderen van 0-4 jaar worden zoals gebruikelijk opgevangen op Sinne Idzerdastins
(Idzerdastins 57).
Aanmelden en afmelden
Aanmelden voor de noodopvang kan door het ingevulde aanmeldingsformulier per mail te
versturen naar de directeur van het IKC. Geeft u elke vrijdag vóór 16.00 uur door op welke
dagen en tijden u denkt gebruik te moeten maken van de noodopvang in de
daaropvolgende week.

Tussentijdse wijzigingen of nieuwe aanmelding kunt u dagelijks tot 16.00 uur per mail
doorgeven aan de directeur. In geval van nood is het IKC telefonisch te bereiken. Afmelden
graag z.s.m. per telefoon of mail.

Praktische informatie
• De opvanglocaties zijn open vanaf 7.30 uur en sluiten om 18.30 uur.
• De kinderen nemen een lunch van thuis mee. Fruit, drinken en een tussendoortje
worden verzorgd.
• Er worden maximaal 7 kinderen per groep opgevangen door twee medewerkers.
Vooralsnog zullen er maximaal drie groepen per locatie geopend zijn.
• De medewerkers die de groepen opvangen zijn pedagogisch medewerkers,
onderwijsassistenten en/of leerkrachten, werkzaam bij de BMS of Sinne Kinderopvang.
• De ruimtes die de kinderen gebruiken worden dagelijks schoongemaakt.
• Er wordt opvang aangeboden, geen onderwijs. Kinderen kunnen hun huiswerk
meenemen naar het IKC.
LET OP!
Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodopvang. Zij
moeten thuis blijven.
Bij vragen richt u zich tot een van de directeuren van het IKC.
Namens de BMS en Sinne kinderopvang

Philip Messak

Laura Hollander
Klik hier voor een overzicht van de cruciale beroepen.
Klik hier voor meer informatie over de noodopvang vanuit de Rijksoverheid.

