Sinds de aankondiging van de sluiting per 16 maart van de scholen en kinderopvang werken de
Kinderkoepel en alle basisscholen in Hellevoetsluis nauw samen om ervoor te zorgen dat
kinderen van ouders met cruciale beroepen opgevangen kunnen worden als dit echt nodig is.
Tot nu toe werden deze kinderen opgevangen op de verschillende scholen zelf en bij de
dagopvang en BSO-locaties van de Kinderkoepel. Om deze noodopvang te kunnen blijven
garanderen, gaan wij de opvang van deze kinderen samenvoegen op 3 noodlocaties in
verschillende wijken in Hellevoetsluis. De opvang op de 3 noodlocaties gaat in op dinsdag 24
maart a.s.
Voor wie is de noodopvang
Het dringend verzoek aan ouders om hun kind(eren) zelf op te vangen, blijft van kracht. Is dit echt niet
mogelijk en behoren ouders tot de groep van ‘cruciale beroepen’ dan kunnen zij hun kinderen aanmelden
voor noodopvang. Een overzicht van de cruciale beroepen is terug te vinden op de website van de
rijksoverheid, klik hier voor de link.
Hoe meld ik mijn kind aan voor noodopvang
Aanmelden voor noodopvang kan alleen via het kantoor van de Kinderkoepel, stuur hiervoor een e-mail
naar: administratie@kinderkoepel.nl. Zodra de aanvraag binnen is, ontvangen ouders een e-mail met
verdere instructies. Heeft u zich al eerder aangemeld via school voor noodopvang, dan stuurt school uw
aanmelding door naar de Kinderkoepel.
Op welke noodopvang komt mijn kind terecht
Er zijn 3 noodopvanglocaties, de school waar uw kind naar toe gaat bepaalt de noodlocatie.
De indeling is als volgt:
1. Noodlocatie Struyten-Kooistee aan de Brasem 34 in Hellevoetsluis (Waterwiebels BSO en lokalen
Windroos); hier worden kinderen opgevangen van de Bron (Plataanlaan), Sterrenwacht, Brandaris
(beide locaties), Regenboog (beide locaties) en de Houthoeffe.
2. Noodlocatie Hellevoetsluis-West aan de Sportlaan 4 in Hellevoetsluis (Wielewater BSO en lokalen
Montessori); hier worden kinderen opgevangen van de Montessori, Hendrik Boogaard Sportlaan,
Wateringe, Schrijverke en Bron Christinaplaats.
3. Noodlocatie Bonsen/Ravense Hoek aan de Tiendweide 2 in Hellevoetsluis (Woelwater BSO en
lokalen Palet Ravense Hoek); hier worden kinderen opgevangen van de Hendrik Boogaard Rode
Kruislaan, Palet (alle locaties) en de Kring.
Wie vangt de kinderen op
Op alle noodopvanglocaties zijn pedagogisch medewerkers en leerkrachten/onderwijs-assistenten van de
betreffende scholen aanwezig per toerbeurt. Samen zorgen zij voor een gezamenlijk dagprogramma voor de
aanwezige kinderen vanuit hun eigen expertise.
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Welke maatregelen worden op locatie getroffen:
Op de noodlocaties werken we zoveel mogelijk met kleine groepen kinderen en houden wij alle
voorzorgsmaatregelen van het RIVM aan. Daarbij geldt ook dat de kinderen die moeten worden opgevangen
zelf geen ziekteverschijnselen mogen hebben. Kijk hier voor meer informatie over de in Nederland geldende
maatregelen.
Ik heb een kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar:
Bij elke noodopvanglocatie is ook een dagopvanglocatie van de Kinderkoepel. Komt uw kind al naar de
dagopvang van de Kinderkoepel en behoort u tot de cruciale beroepen dan vindt de noodopvang bij
voorkeur plaats op de eigen locatie van het kind. Moet een broertje of zusje vanwege zijn of haar school
naar een andere noodopvanglocatie? Dan kunt u tijdelijk eventueel naar de dagopvang op dezelfde
noodopvanglocatie. Een tijdelijke wijziging van dagopvanglocatie kunt u aanvragen via
administratie@kinderkoepel.nl.
Vragen?
Heeft u vragen over de noodopvang, stuur dan een e-mail naar administratie@kinderkoepel.nl of neem
contact op met de administratie van de Kinderkoepel op 0181-325049 (optie 1). Zij zijn van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.
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