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Vlaardingen, 15 december 2021   
   
   
 

Betreft: sluiting locaties onderwijs en noodopvang  
   
   
 

Beste ouders/verzorgers,   
   
   
Gisteravond heeft de regering besloten en aangekondigd dat vanaf maandag 20 december 
2021 de scholen en BSO’s gesloten zijn tot en met vrijdag 24 december 2021. Zoals het er nu 
uit ziet gaan de scholen en BSO's maandag 10 januari weer helemaal open.   
Dit heeft grote consequenties voor ons allemaal. We gaan namelijk weer noodopvang 
aanbieden voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken.   
   
Noodopvang  
Vanaf maandag 20 december bieden we noodopvang aan voor kinderen van ouders met een 
cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. De hele dagopvang en de peuteropvang blijven 
gewoon open.  
Let op: er wordt in de week van 20 december geen thuisonderwijs aangeboden.  
Het dringende advies is om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden 
gedurende de week voor kerst. Zo verkleinen we de kans op besmettingen.   
   
Bent u een ouder met een cruciaal beroep?   
Dan kunt u zich aanmelden voor de noodopvang. Wilt u weten of uw beroep hieronder 
valt? De lijst van cruciale beroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid.   
   
Wilt u gebruik maken van de noodopvang?   
Dan kunt u hier een aanvraag voor indienen met behulp van dit (digitale) formulier op onze 
website: klik hier voor het formulier. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, 
is het verzoek vanuit de overheid om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.  
   
Let op: vanuit de overheid zal er geen compensatieregeling zijn voor de kosten van de BSO.   
   
Let op dat u het formulier op tijd invult   
We verzoeken u vriendelijk om het formulier vóór onderstaande deadline in te vullen.    
• Heeft u noodopvang nodig? Vul het formulier dan vóór donderdag 16 december 16:00 
uur in.   
Dit geeft ons voldoende gelegenheid om alles goed voor u en uw kind(eren) te organiseren. 
U kunt uw kind gewoon op uw eigen locatie brengen.   
   
Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang?  
De noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben bij 
UN1EK en voor de reguliere dagen en het aantal uren die in het contract zijn afgesproken.  
   
Heeft u extra noodopvang voor de BSO nodig?  
Dan kunt u dit aanvragen via het Ouderportaal.   
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Vakantieopvang  
Maakt u gebruik van de vakantieopvang voor uw kind(eren)? Dit kan gewoon doorgaan. De 
vakantieopvang is volledig geopend vanaf 27 december 2021 t/m 7 januari 2022.  
   
Wat gebeurt er verder?   
De komende dagen gaan wij ons voorbereiden op de noodopvang. U wordt 
verder geïnformeerd door de locatie. Zoals het er nu naar uitziet, zijn alle scholen 
en BSO’s vanaf maandag 10 januari weer geopend. Mocht hier verandering in komen, 
informeren we u zo spoedig mogelijk.  
   
   
We danken u voor uw begrip en voor nu wensen we u hele fijne feestdagen.  
   
   
   
Met vriendelijke groet,   
  

 
 

Niek Barendregt  
Voorzitter College van Bestuur UN1EK Onderwijs en Opvang  
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