Aan de ouders van de kinderen
bij Primenius en Tamariki

Oude Pekela, 14 december 2020

Betreft: lockdown

Beste ouders,
De mededelingen van maandagavond door minister-president Mark Rutte zijn helder:
De scholen en kinderopvang gaan vanaf woensdag sluiten en we gaan over naar online
onderwijs. In deze brief informeer ik u over de consequenties voor het onderwijs en de
opvang.
Vervroegde schoolsluiting voor de kerstvakantie
Alle Primenius scholen gaan met ingang van woensdag aanstaande sluiten.
Per die datum zullen we tot de kerstvakantie geen onderwijs meer verzorgen aan de
kinderen. Het is mogelijk dat uw kind of kinderen nog wat schoolwerk meekrijgt/meekrijgen
dat afgemaakt kan worden, maar we starten pas met afstandsonderwijs op 4 januari 2021.
We gebruiken deze dagen om het onlineonderwijs voor januari voor te bereiden.
De kerstafsluiting op de scholen is na overleg met de scholen verplaatst naar morgen,
dinsdag 15 december. De scholen geven hier zelf invulling aan. En u bent hierover inmiddels
ongetwijfeld al geïnformeerd door uw eigen directeur. De kinderen zijn dus vanaf woensdag
vrij. Ik begrijp dat de korte termijn waarop we deze mededeling met u delen wellicht als
vervelend kan worden ervaren, maar we hebben de tijd echt nodig om vanaf 4 januari
kwalitatief goed afstandsonderwijs aan te kunnen bieden voor al onze kinderen.
Vanaf 4 januari 2021 starten we het onderwijs op in een online setting tot in ieder geval 18
januari 2021. Een situatie die verre van ideaal is, maar de nieuwe aangekondigde
maatregelen van vandaag dwingen ons hiertoe. U en ik delen ongetwijfeld de mening dat we
dit niet fijn vinden voor onze kinderen, maar het is helaas niet anders.
Opvang
Wat nieuw is, is dat deze lockdownperiode ook kinderopvang is gesloten tot 18 januari. Met
ingang van 16 december geldt helaas ook voor al onze kinderen van kinderopvang van
Tamariki hetzelfde: ook een algehele lockdown.
Noodopvang
We bieden noodopvang aan in twee situaties: noodopvang vanuit de school en noodopvang
vanuit kinderopvang Tamariki.
Voor de noodopvang vanuit school gelden de gewone schooltijden van uw kind.
Voor de noodvang van de kinderopvang Tamariki geldt dat deze om 07.00 uur kan beginnen
en uiterlijk tot 18.30 uur kan duren. Deze noodopvang is alleen beschikbaar voor ouders met
een bestaand opvangcontract bij Tamariki én in cruciale beroepen of met kwetsbare
kinderen thuis.
NB: dit is dus wezenlijk anders dan in het voorjaar (dus betaalde opvang)
Welke beroepen onder cruciale beroepen vallen, vindt u in bijlage 3. Deze bijlage is
gebaseerd op de ‘oude’ lijst van de vorige lockdownperiode, maar gebruiken we voorlopig als
‘de’ lijst zolang er nog geen nieuwe beschikbaar is.

Voor de periode van 16 t/m 18 december geldt dat u de noodopvang van uw schoolkind kunt
regelen via de directeur van de school van uw kind of kinderen. Voor de noodopvang van de
kinderopvang geldt dat u zich kunt melden via info@tamariki.nl.
Voor de periode van 21 december 2020 tot 18 januari 2021 gelden voor de noodopvang de
volgende regels/afspraken:
• In de verschillende regio’s stellen wij in deze periode opvanglocaties open voor
noodopvang. Let op: de opvang vindt dus niet plaats op al onze scholen. Als bijlage 1
bij deze brief vindt u een overzicht van de beschikbare opvanglocaties.
• Voor het aanvragen van opvang van uw kind(eren) is een procedure opgesteld. Deze
procedure is ook als bijlage opgenomen bij deze brief. Vraag de noodopvang
alstublieft zo vroeg mogelijk aan, maar uiterlijk 2 dagen van tevoren. U ontvangt dan
tijdig terugkoppeling van ons. Voor een niet aangemeld kind kunnen we helaas geen
noodopvang verzorgen. Ik verwacht uw begrip in deze en reken daar dan ook op.
Het blijft een bijzondere situatie voor ons allemaal. De voortdurende coronasituatie vraagt
veel veerkracht van ons. Van de kinderen, van u als ouders, van de leerkrachten, van de
opvangmedewerkers en van de ondersteuners.
We werken hard aan de organisatie en inhoudelijke invulling van het afstandsonderwijs en
hoe we in deze ingewikkelde tijd, optimaal aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van
ieder kind in de komende dagen. Wat had ik onze kinderen en u gegund dat deze heftige
lockdownperiode niet meer had gehoeven.
Ik wens u desondanks een warme periode waarin u samen met uw kind(eren) kunt uitrusten
en van elkaars aanwezigheid kunt genieten om op deze manier de warmte en liefde van
Kerstmis toch samen te mogen ervaren. Fijne feestdagen en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,

Drs. L.J.M. (Béjanne) Hobert MME
Voorzitter College van Bestuur Primenius en Tamariki

Bijlagen:
- Overzicht noodopvanglocaties tijdens kerstvakantie en na kerstvakantie
- Procedure aanvraag noodopvang
- Overzicht cruciale beroepen

Bijlage 1: overzicht noodopvanglocaties

Regio Zuid

Regio Oost

Regio Midden

Regio Noord

Noopdopvanglocaties tijdens kerstvakantie
(21-12-2020 tot 4-1-2021)

Noodopvanglocaties na de kerstvakantie
(4-1-2021 tot 19-1-2021)

Onderwijs - noodopvang:
- St Henricusschool, Jhr. De Jongestraat 26, Klazienaveen
- Kardinaal Alfrinkschool, Geuzingerbrink 74, Emmen
- Kinderopvanglocatie, Mantingerbrink 205, Emmen
- NBS Het Blokland, Zwarte Dijkje 31, Noordscheschut

Onderwijs - noodopvang:
- St Henricusschool, Jhr. De Jongestraat 26, Klazienaveen
- Kardinaal Alfrinkschool, Geuzingerbrink 74, Emmen
- Kinderopvanglocatie, Mantingerbrink 205, Emmen
- NBS Het Blokland, Zwarte Dijkje 31, Noordscheschut

Kinderopvang – noodopvang (jonger dan 2,5 jaar):
maatwerk

Kinderopvang – noodopvang (jonger dan 2,5 jaar):
maatwerk

Onderwijs – noodopvang:
- SWBS De Pork, Zanglijster 38, Ter Apel
- St. Joseph, Kerklaan 26, Zandberg

Onderwijs – noodopvang:
- SWBS De Pork, Zanglijster 38, Ter Apel
- St. Joseph, Kerklaan 26, Zandberg

Kinderopvang – noodopvang (jonger dan 2,5 jaar):
maatwerk

Kinderopvang – noodopvang (jonger dan 2,5 jaar):
maatwerk

Onderwijs – noodopvang:
- Maria in Campis, Echtenstraat 1, Assen
- Mgr. Bekkerschool, Straat Soenda 8, Veendam
- St. Vitusschool, Dwinglooweg 19, Winschoten

Onderwijs – noodopvang:
- Maria in Campis, Echtenstraat 1, Assen
- Mgr. Bekkerschool, Straat Soenda 8, Veendam
- St. Vitusschool, Dwinglooweg 19, Winschoten

Kinderopvang – noodopvang (jonger dan 2,5 jaar):
maatwerk

Kinderopvang – noodopvang (jonger dan 2,5 jaar):
maatwerk

Onderwijs – noodopvang:
- St. Antoniusschool, Boomgaard 31, Sappemeer
- ‘t Sterrepad, Nieuweweg 57b, Nuis
- Hoogholtje, Memaweg 55a, Wehe den Hoorn

Onderwijs – noodopvang:
- St. Antonius, Boomgaard 31, Sappemeer
- ‘t Sterrepad, Nieuweweg 57b, Nuis
- Hoogholtje, Memaweg 55a, Wehe den Hoorn

Kinderopvang – noodopvang (jonger dan 2,5 jaar):
Maatwerk

Kinderopvang – noodopvang (jonger dan 2,5 jaar):
maatwerk

Bijlage 2: aanvraagprocedure noodopvang
Hieronder leest u een toelichting op de procedure rond het aanvragen van noodopvang voor
uw kind(eren).
Het formulier is zowel voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen en voor
de opvang van kwetsbare kinderen.

Aandachtspunten rond aanvragen noodopvang
Een aantal aandachtspunten rondom de procedure (deze leest u ook in het
aanvraagformulier zelf):
-

-

-

Wie kan noodopvang aanvragen?
Noodopvang voor de kinderopvang geldt alleen voor kinderen van ouders in cruciale
beroepen en kwetsbare kinderen.
Bij een twee-ouder-gezin zijn beide werkzaam ouders werkzaam in een cruciaal
beroep; in een eenoudergezin, is de verzorgende ouder werkzaam bent in een
cruciaal beroep.
Tijdens welke uren wordt noodopvang geboden?
De noodopvang vanuit Tamariki: tussen 7.00 uur en 18.30 uur
(alleen beschikbaar voor ouders met bestaand opvangcontract bij Tamariki)
Noodopvang voor de school: Alleen op schooldagen, tijdens schooltijden.
Wat is de deadline voor het aanvragen noodopvang?
U stuurt uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de gewenste opvang dag, uw
aanvraagformulier voor noodopvang aan ons toe via info@tamariki.nl.
Bij aanvragen die na deze termijn worden ontvangen kunnen we om organisatorische
redenen niet honoreren.
Uitzonderingen hierop zijn noodsituaties; dan neemt u contact op met ons
(info@tamariki.nl) en vindt overleg plaats.

De aanvraagprocedure
-

-

U downloadt het aanvraagformulier noodopvang via de website van Primenius of
Tamariki.
Deze vindt u op de website van Tamariki (www.tamariki.nl) en Primenius
(www.primenius.nl). Op beide websites vindt u via de homepage een button met
‘corona’. Daar vindt u het formulier.
U vult het aanvraagformulier noodopvang volledig in. Half ingevulde formulieren
kunnen we niet in behandeling nemen.
U levert het formulier per e-mail in, via het e-mail adres: info@tamariki.nl
De planners van onze kinderopvang Tamariki zullen verder contact met u opnemen
n.a.v. uw aanvraag.

Bijlage 3: overzicht cruciale beroepen
-

Zorg

-

Onderwijs en kinderopvang

-

Openbaar vervoer

-

Voedselketen

-

Transport van brandstoffen

-

Vervoer van afval en vuilnis

-

Media en communicatie

-

Noodzakelijke overheidsprocessen

-

Continuïteit hulpdiensten

