Informatie voor kinderopvanglocaties en scholen

Noodopvang in de avonden,
’s nachts en weekend: zó werkt het!
Wegens sluiting van scholen en kinderopvangorganisaties tot
en met dinsdag 28 april wordt noodopvang geboden door
scholen, kinderopvang en gastouders. Zo zorgen we er samen
voor dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de
samenleving kunnen blijven doen. De website
www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl wordt als centraal punt
gebruikt voor informatie en contact over noodopvang voor
ouders en verzorgers van kinderen in Zeeuws-Vlaanderen.
Op dit moment is overdag noodopvang voorzien. Wanneer de
vraag zich uitbreidt, is er ook 24 uurs-noodopvang voorzien in
de avonden, ’s nachts en de weekenden.
Afspraken bereikbaarheid / contact over noodopvang
Wij vragen van u, om de toeleiding naar
de avond- en nachtopvang voor de ouders die al bekend zijn
bij uw organisatie te verzorgen.
Hoe? Zie het overzicht rechts.

Voor ouders/verzorgers die al
bekend zijn bij een school of
kinderopvanglocatie/
gastouderbureau:

Zij kunnen gedurende de normale
openingsuren terecht bij
desbetreffende
kinderopvanglocatie. Tijden worden
uitgebreid op aanvraag. De locatie
verzorgt de aanmelding.
Locaties zijn bereikbaar op de
bekende telefoonnummers en
e-mailadressen.
Scholen zijn bereikbaar binnen de
openingstijden die normaal voor
desbetreffende school gelden.

Voor ouders/verzorgers die nog
NIET bekend zijn bij een school of
kinderopvanglocatie

Zij kunnen contact opnemen via
de website van Kind in Zeeuws
Vlaanderen en vullen vervolgens
het contactformulier in:
www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl/
contact

Vragen van organisaties zelf
Heeft u als school of locatie zelf vragen over de wijze van
aanmelden? Gebruik dan ook het het contactformulier op
kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Heel veel dank voor alle inzet en medewerking in
deze onwerkelijke tijden.

De samenwerkende kinderopvangorganisaties,
scholen en gemeenten in Zeeuws-vlaanderen

SPOEDAANVRAGEN

Als kinderopvanglocaties en
scholen niet bereikbaar zijn,
kunnen ouders/verzorgers contact
opnemen via het contactformulier
op de website van Kind in
Zeeuws-Vlaanderen:
www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl/
contact
De contactaanvragen van
kindinzeeuwsvlaanderen.nl komen
centraal binnen bij het crisisteam
en worden nog dezelfde dag
opgepakt en beantwoord.

