Roosendaal, 16 maart 2020
Beste ouders en verzorgers van Don Bosco,
Het personeel van Don Bosco heeft vanochtend overleg gehad naar aanleiding van de nieuwe
aanvullende maatregelen die gisterenavond (15 maart 2020) zijn genomen door de overheid in de
strijd tegen verspreiding van het Coronavirus.

Samenvatting nieuwe aanvullende maatregelen voor de kinderopvang
(15 maart 2020)
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijshoreca-sport
• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april.
Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
• Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er
wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze
opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
• Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te
bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
• Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april. (zie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegenverspreidingcoronavirus-in-nederland)

De gevolgen voor de opvang van uw kind.
Don Bosco is vanaf 16 maart gesloten tot en met 6 april 2020. Dat met uitzondering voor de opvang
van kinderen van ouders of verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen.
De cruciale beroepsgroepen zijn te vinden op de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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Ik (of mijn partner) werk niet in een van de cruciale beroepsgroepen. Wat betekent dat
voor de opvang van mijn kind?
Indien u niet werkzaam bent in één van de cruciale beroepsgroepen, mogen wij uw kind helaas niet
opvangen tot en met 6 april.
Wij beseffen ons dat dit een lastige en lange periode kan zijn voor u en uw kind.
Daarom is er elke werkdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur een medewerker van Don Bosco
telefonisch bereikbaar. U kunt ons voor vragen, advies en begeleiding op afstand bereiken op ons
mobiele nummer.

Ik (en mijn partner) werk in één van de cruciale beroepsgroepen. Wat betekent dat voor
de opvang van mijn kind?
Don Bosco is gesloten op maandag 16 maart en dinsdag 17 maart om zich goed voor te kunnen
bereiden op de huidige situatie.
Vanaf woensdag 18 maart zal Don Bosco open zijn voor de opvang van de kinderen van wie de ouder
of verzorger (eenoudergezinnen) werkzaam is in één van de cruciale beroepsgroepen.
De kinderen van tweeoudergezinnen worden alleen opgevangen als beide ouders / verzorgers
werkzaam zijn in één van die cruciale beroepsgroepen. Mocht één van beide partners in deze
beroepsgroep werken, dan kunt u contact met ons opnemen als het u echt niet lukt om zelf opvang
te regelen.
Wij hanteren voor de kinderen (die gebruik maken van Don Bosco) van deze gezinnen de volgende
openingstijden:
maandag
gesloten
Dinsdag
open van 15.00 uur tot 17.30 uur
Woensdag
open van 12.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag
open van 15.00 uur tot 17.30 uur
Vrijdag
open van 12.00 uur tot 17.30 uur
Wilt u gebruik maken van deze opvang? Wilt u dan naar het mobiele nummer van Don Bosco bellen.
Zo kunnen wij goede afspraken met u maken om misverstanden te voorkomen.
Wij zijn op het mobiele nummer elke werkdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur bereikbaar. U kunt ons
ook bellen voor vragen en advies.
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Wat geldt voor de ouders of verzorgers en kinderen die wij wel zullen opvangen omdat er
gewerkt wordt in cruciale beroepsgroepen, m.b.t. de gezondheid?
Uiteraard staan wij voor hen klaar, maar wij blijven alert op de maatregelen die gelden. Dit geldt
uiteraard ook voor onze medewerkers. Dat betekent onder meer dat bij twijfel eerst langs de
huisarts dient te worden gegaan. We verwijzen u naar de brief van 13 maart.

Voor nu is dit wat wij u kunnen melden.
Wij zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen indien er zaken veranderen.
Uiteraard beseffen wij dat er nog veel vragen kunnen zijn. U kunt ons daarvoor elke werkdag tussen
10.00 uur en 17.00 uur bereiken op ons mobiele telefoonnummer.

Wij danken u voor uw begrip en ondersteuning in deze.
Namens alle medewerkers,
M. Driessen, Directeur-bestuurder Conaction
N. Langenberg, coördinator Don Bosco
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