
Hoorn, 16 maart 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinds vanmorgen, maandag 16 maart, verzorgen wij waar nodig opvang aan die kinderen, waarvan 

de ouders werken in de zgn. vitale beroepen: zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening, onderwijs 

- opvang en schoonmaak (zie overzicht:  https://nos.nl/artikel/2327202-wie-houdt-er-recht-op-

kinderopvang-dit-zijn-de-vitale-beroepen.html). 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van deze opvangbehoefte voor de komende periode, verzoeken wij 

u om per omgaande aan te geven bij de schoolleiding, op welke dagen u gebruik wilt maken van deze 

noodopvang. In samenwerking met de kinderopvangorganisaties en het aantal beschikbare 

medewerkers zullen we ons uiterste best doen om deze opvang te realiseren.  

 

Hierbij gaan wij kijken welke locaties in Hoorn hiervoor het beste aansluiten bij de behoefte van u als 

ouders en de wijk. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat opvang ook op andere locaties plaatsvinden 

dan u gewend bent.  

 

Wij hopen dat u zich realiseert dat wij de groep leerlingen, die wij opvang bieden, zo klein mogelijk 

moeten houden, passend bij de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. 

Hierbij geldt nog steeds het verzoek; mocht er sprake zijn van een Corona-gerelateerd ziektegeval in 

uw gezin of familie, dan vragen wij u dringend om de schoolleiding hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Graag horen wij nu welke opvang u de eerstkomende week nodig heeft. In de loop van de week zullen 

wij u vergelijkbare vraag stellen over de periode tot 6 april. 

Na deze inventarisatie vandaag ontvangt u, vanmiddag nog, de beschikbare plekken van de tijdelijke 

opvanglocaties in Hoorn. 

 

Houdt u verder de informatievoorziening vanuit uw schoollocatie in de gaten, omdat er ook verdere 

instructies zullen volgen voor uw kinderen t.a.v. het digitale-afstandsleren. Dit zijn wij nu met de teams 

aan het inrichten. Kortom: vertel uw kinderen dat zij de komende (drie) weken toch wel echt 

schoolwerk zullen moeten doen omdat wij hen in het leerritme willen houden.   

 

Namens bestuur, schoolleiding en teams van stichting Penta in Hoorn   
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