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Beste ouders en verzorgers,
Eind van de middag is bekend geworden dat de scholen en kinderopvang vanaf morgen drie weken lang
t/m 6 april gesloten worden. Ook horecagelegenheden worden gesloten. Deze maatregelen van de
regering onderstrepen de ernst van de coronacrisis.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de kinderen waarvan de ouders in vitale beroepen werken.
Daarvoor zal opvang worden geregeld. Er is een lijst beschikbaar van de NCTV om welke vitale beroepen
het gaat. Deze treffen jullie in de bijlage aan. We gaan zo snel mogelijk inventariseren welke ouders
hiervoor in aanmerking komen en hoe de opvang veilig georganiseerd kan worden.
We vragen ouders, die in een vitaal beroep werken, hiertoe om dit per mail kenbaar te maken aan de
IKC-directeur, zodat wij weten welke kinderen wij morgen kunnen verwachten (mailadres:
directie@bsdebrug.nl)
Ouders en verzorgers, die voor hun kinderen gebruik maken van de kinderopvang en BSO, worden
hierover rechtstreeks geïnformeerd door Zonnekinderen.
Daarnaast gaan we de hoogste prioriteit geven aan “onderwijs op afstand”. Hoe kunnen we het
onderwijs aan kinderen zo veel mogelijk thuis door laten gaan? Om dit goed te regelen hebben we ook
hiervoor tijd nodig. Zodra we hierover meer weten, wordt u ingelicht.
Wij zijn doordrongen van de ernst van de situatie en begrijpen dat jullie veel vragen zullen hebben.
Dat geldt ook voor ons, want dit is voor ons eveneens een geheel nieuwe situatie. We houden jullie zo
goed mogelijk op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Stichting Innerwaard
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bestuurder
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Bijlage: lijst vitale beroepen NCTV
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Vitale beroepen specifiek voor COVID-19
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te
houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen
gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:
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•
•
•
•
•
o
o
o
o
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•

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van
kinderen en examens.
Openbaar vervoer.
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit
supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de
transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het
aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van
arbeiders voor de oogst.
Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
Vervoer van afval en vuilnis.
Kinderopvang.
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving
die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
meldkamerprocessen
brandweerzorg
ambulance zorg
GHOR
crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen
en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).
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