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Aan ouder(s)/verzorger(s) onderwijs en BSO Plateau Integrale Kindcentra 
  
  

 

 

Assen, 15 december 2021 
 
Onderwerp: COVID19  
Kenmerk: 20211215/AD/AR 
 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Met onze brief van 27 november 2021 informeerden we u over de verscherpte 

maatregelen. Nu is duidelijk dat het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang van 

20 - 24 december gesloten zijn.  

 

We zorgen voor noodopvang als een van de ouders een cruciaal beroep uitoefent én er 

geen alternatieve opvang mogelijk is. Premier Rutte gaf het aan: ‘Maak hier alleen 

gebruik van als het niet anders kan’.  

 

De aanvraag voor noodopvang voor de week van 20 tot en met 24 december (onderwijs 

en BSO) kan tot donderdag 16 december 16.00 uur bij de directeur van het 

kindcentrum worden ingediend. Noodopvang voor de BSO is alleen voor klanten van 

Plateau. 

 

Verzoeken voor noodopvang kunnen alleen verwerkt worden indien we hiervoor de 

volgende informatie beschikbaar hebben: 

• Uw naam en die van het op te vangen kind / kinderen 

• De leeftijd van het kind / kinderen 

• Indien van toepassing: In welke klas zit uw kind 

• Beroep van de ouder(s)/verzorger(s) 

• Gewenste opvangdatum en tijden 

 

Het eindoordeel of uw kind wordt toegelaten tot de noodopvang ligt bij de directeur-

bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra. 

 

We begrijpen dat het een teleurstellende boodschap voor de kinderen, de ouders en ook 

voor onze medewerkers is.  

 

We wensen u een goede kerst en fijne jaarwisseling en vooral een gezond 2022. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bert Dekker 

Directeur Bestuurder 

 
Bijlage:  mailadressen t.b.v. aanvragen noodopvang  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
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Mailadressen aanvraag noodopvang 

 

Kindcentrum Baggelhuizen Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan. 

 

Kindcentrum Driemaster  directie@kindcentrum-driemaster.nl 

 

Kindcentrum Emmaschool Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.   

(inclusief locatie de Roos)  

 

Kindcentrum De Veldkei directie@kindcentrum-develdkei.nl  

 

Kindcentrum Kloosterveen info@kindcentrum-kloosterveen.nl 

 

Kindcentrum Het Sterrenschip U ontvangt vandaag een brief met een aanmeldlink. 

(inclusief BSO Kloosterveste en SportBSO)    

 

Kindcentrum Valkenhorst directie@kindcentrum-valkenhorst.nl  

(inclusief Kinderopvang Assen-Oost)  

 

Kindcentrum De Vuurvogel Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.  

 

Kindcentrum De Heksenketel directie@kindcentrum-deheksenketel.nl  

 

Kindcentrum Theo Thijssen U ontvangt vandaag een brief met een aanmeldlink.  

 

Kindcentrum De Marskramer directie@kindcentrum-demarskramer.nl  

   

Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland dir@liefland-assen.nl 

 

Kindcentrum De Meander sbo administratie@kindcentrum-demeander.nl 
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