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Beste ouders en verzorgers,
De landelijke maatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben veel gevolgen. Dat geldt ook voor de
sluiting van scholen en kinderopvangorganisaties in Lingewaard. Gelukkig is dit snel en daadkrachtig
opgepakt door het onderwijs en de kinderopvang in onze gemeente. Veel kinderen hebben nu onderwijs op
afstand. Scholen en kinderopvangorganisaties zorgden direct voor noodopvang vanaf afgelopen maandag.
Dit doen we voor ouders die werken in cruciale beroepen of vitale processen. Zodat zij kunnen blijven
werken.
In deze brief informeren wij u over de sluiting van de scholen, kinderopvang, gastouderopvang en de
organisatie van noodopvang. En welke mogelijkheden er zijn voor noodopvang overdag, ’s avonds, ’s nachts
en in het weekend.
Scholen, kinderdagopvang en gastouderopvang zijn gesloten
Scholen, kinderdagopvang en gastouderopvang blijven dicht tot en met maandag 6 april 2020. Voor
kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen werken, is er wel opvang op school of bij de kinderopvang.
Bijvoorbeeld ouders die werken in de zorg, bij de politie, het openbaar vervoer en de brandweer. Zo kunnen
ouders blijven werken. Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld over de lijst
van cruciale beroepsgroepen en veelgestelde vragen over het coronavirus, het onderwijs en kinderopvang.
Wij vragen uw medewerking
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, vragen wij u om zelf uw kind(eren) op te vangen als
dat kan. Pas als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en / of kinderopvang
(dagopvang, BSO, gastouderopvang).
Belangrijk! Kinderen die (lichte) ziekteverschijnselen hebben, mogen sowieso niet naar de
noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven.
Organisatie noodopvang
Voor de noodopvang overleggen wij regelmatig met kinderopvang en scholen. Ook voor de noodopvang
voor de komende weken. Verandert er iets? Dan laten we dat zo snel als dat kan via onze website
www.lingewaard.nl/coronainwoners weten.
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Noodopvang bij de kinderopvang
Maakt uw kind op dit moment geen gebruik van de normale kinderopvang?
Blijft u dan alstublieft wel de normale rekening betalen. U krijgt ook kinderopvangtoeslag zoals u gewend
bent.
Noodopvang voor kinderen van ouders die al naar de kinderopvang gaan
Maakte u al gebruik van uw huidige kinderopvang? En heeft u nu noodopvang nodig? Blijft u dan uw
normale rekening betalen. Ook de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald, u hoeft niets te veranderen.
Extra noodopvang voor kinderen van ouders die al gebruik maken van kinderopvang
Heeft u extra noodopvang nodig? Neemt u dan zelf contact op met de kinderopvang die u nu heeft. Er
komen geen extra kosten voor u bij.
Noodopvang voor kinderen van ouders die normaal geen gebruik van maken van kinderopvang
Maakt u normaal geen gebruik van kinderopvang, maar heeft u dit nu wel nodig? Dan kunt u gebruik maken
van de noodopvang. U kunt hiervoor een mail sturen naar noodopvang@lingewaard.nl. U hoeft hiervoor
geen kosten te betalen en ook geen kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Noodopvang ’s nachts of in het weekend
Heeft u ’s nachts of in het weekend noodopvang nodig? Mail dan ook naar noodopvang@lingewaard.nl. Wilt
u de volgende gegevens in uw mail opnemen?
1. de leeftijd van uw kind of kinderen;
2. de dag of dagen dat u opvang nodig hebt;
3. de opvangtijden die u nodig heeft en
4. uw telefoonnummer.
U ontvangt hierna informatie over de mogelijkheden die er in Lingewaard zijn. U hoeft hiervoor geen kosten
te betalen en ook geen kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Vragen?
Heeft u nog vragen of zijn er zaken die niet goed lopen? Stel uw vraag dan het liefst per mail via
noodopvang@lingewaard.nl. U kunt ook bellen met (026) 326 01 11.
Namens de gemeente wil ik alle scholen, hun besturen en de kinderopvangorganisaties bedanken. Voor hun
inzet en flexibiliteit in deze bijzondere tijd. Wij wensen u en uw familie veel sterkte en gezondheid toe!
Met vriendelijke groeten,

Helga Witjes
Wethouder Onderwijs gemeente Lingewaard
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