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Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8, 
 
Betreft: opvang leerlingen t/m 6 april 

Bergschenhoek, 17 maart 2020 
 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Op gemeentelijk niveau wordt er gezocht naar oplossingen en het coördineren van de leerlingen die opgevangen 
moeten worden.  Tot daar meer duidelijkheid in is gekomen verzorgen wij de opvang zelf. 
 
Voor gezinnen waarvan beide ouders werkzaam zijn in een van de cruciale beroepen regelen wij opvang op school. 
Ouders die gebruik willen maken van de opvang kunnen hun kinderen aanmelden via directie@obsgroenehoek.nl  
Vermeld bij aanmelden de naam van uw kind(ren) , de groep waarin ze zitten en op welke dagen u opvang nodig heeft. 
 
Gezinnen waarvan 1 ouder werkt in een cruciaal beroep vragen wij in eerste instantie zelf opvang te regelen. Alleen als 
het niet lukt om opvang te regelen zorgen wij de opvang. 
 
De opvang van de leerlingen vindt plaats op de locatie Stampioendreef 7. De tijden van de opvang zijn: 
 

Maandag, dinsdag, 
donderdag; 

Woensdag;   
 

Vrijdag groepen 1 t/m 4;   
 

Vrijdag groepen 4 t/m 8  
 

Inloop 8:25 – 8:45  
Ophalen 14:45 – 15:00  

Inloop: 8:25 – 8:45   
Ophalen: 12:00 – 12:15  

Inloop: 8:25 – 8:45   
Ophalen: 12:00 – 12:15  

Inloop 8:25 – 8:45  
Ophalen 14:45 – 15:00  

 
De opvang wordt dagelijks verzorgd door drie collega’s. Zo is er voldoende tijd en aandacht voor de kinderen. We 
hebben een dagplanning gemaakt zodat de kinderen weten hoe de dag eruit ziet. Rond 10 uur is het tijd voor het 
tussendoortje en rond 12 uur tijd voor de lunch.  Wilt u dit niet vergeten mee te geven? Schoolmelk wordt helaas niet 
geleverd t/m 6 april. Tijdens de opvang gaan de kinderen aan de slag met hun (t)huiswerkpakket, maar gaan ook lekker 
buitenspelen, knutselen enz. We gaan er een gezellige dag van maken! 
 
Tijdens de opvang blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen: 

• Hoesten in de holte van de elleboog; 

• Geen handen schudden; 

• Aanraken van neus en gezicht zo veel mogelijk beperken; 

• Het goed en regelmatig wassen van de handen; 

• Papieren zakdoekjes en handdoekjes gebruiken; 

• Bij klachten met betrekking tot neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven kinderen thuis. Wordt het 
kind gedurende opvang ziek dan zullen wij u bellen en vragen uw kind op te halen. 

Heeft u uw kind opgegeven en wilt u toch geen gebruik maken van de opvang dan kunt u op de dag zelf vanaf 8.15 uur  
bellen naar 010-5211242. Heeft u toch meer of minder opvang nodig kunt u dit laten weten aan Sabine Luhrman via 
directie@obsgroenehoek.nl. Ook met vragen kunt u haar mailen. Zij zal uiterlijk de volgende dag reageren. Als er vanuit 
de gemeente initiatieven komen voor het opvangen dan zullen wij u tijdig informeren. 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vriendelijke groet, mede namens het team van OBS Groenehoek, Sabine Luhrman.  
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