
 

 

Waalwijk, 16 maart 2020, 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Zoals iedereen wel gehoord zal hebben heeft de overheid besloten dat per direct alle scholen en 

kinderdagverblijven gesloten moeten worden. 

Tot Vanavond! zal noodopvang aanbieden voor ouders die beide werkzaam zijn in de kritische 

sectoren en zelf geen opvang kunnen realiseren. 

Behoort u tot deze groep mensen en moet u gebruik maken van onze noodopvang, dan willen we u 

vragen om via onderstaande link uw kind aan te melden. Graag zouden wij voor 23:00 uur alle 

aanmeldingen binnen hebben, zodat wij aan de slag kunnen met de personeelsplanning voor 

komende week. 

De richtlijnen vanuit het RIVM zijn nog steeds van kracht, ook voor ouders die beide in de kritische 

sectoren werkzaam zijn. Heeft uw kind 0verhoging, is uw kind verkouden of hoest uw kind, dan zult u 

zelf andere opvang moeten regelen. 

Wij willen benadrukken dat dit een noodmaatregel is, als u andere opvang kunt realiseren dan 

vragen wij u dit te doen om onze capaciteit niet onnodig te belasten. 

Voor de ouders met kinderen op de BSO, die beide werkzaam zijn in de kritische sectoren en zelf 

geen opvang kunnen regelen geldt het volgende: 

- Vanaf 7 uur is er voorschoolse opvang. Wij brengen uw kind naar school en halen uw kind 

einde schooltijd weer op.  

U kunt uw kindje aanmelden (via het inschrijfformulier) tot maandagavond 23:00 uur. Alleen 

aanvragen die zijn gedaan via het inschrijfformulier noodopvang kunnen wij voorzien van opvang. Wij 

kunnen geen opvang bieden aan kinderen die aan de deur staan zonder dat ze het formulier hebben 

ingevuld.. Weet u niet zeker of u werkzaam bent in een kritische sector, kijk dan via onderstaande 

link op de lijst die samengesteld is door de rijksoverheid. 

Cruciale beroepen 

 

 

Het is nu van belang om goed samen te werken en willen iedereen alvast bedanken voor het begrip.  

 

Met vriendelijke groet, 

Kinderdagverblijf Tot Vanavond 

Kim van Bijnen 

Joy van Heesch 

 

https://totvanavond.nl/aanvraag-noodopvang/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

