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Sluiting kinderopvang, school en BSO 

Leimuiden, 15 december 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Maandagavond heeft het kabinet laten weten wat de vernieuwde maatregelen zijn vanaf woensdag 

16 december. In deze brief kunt u de consequenties lezen n.a.v. deze maatregelen. Deze 

maatregelen gelden t/m 18 januari. Na de persconferentie van 12 januari zullen wij u opnieuw 

informeren.  

Kinder- en peuteropvang 

De kinderopvang is gesloten voor alle kinderen. Kinderen die ouders hebben met een cruciaal 

beroep kunnen opvang aanvragen via lhlei@kinderopvangsnoopy.nl met een bijgevoegde 

werkgeversverklaring. U ontvangt vandaag als klant van Snoopy hier ook nog een apart bericht over. 

VSO 

De VSO is gesloten voor alle kinderen. Kinderen die ouders hebben met een cruciaal beroep kunnen 

opvang aanvragen via tllei@kinderopvangsnoopy.nl met een bijgevoegde werkgeversverklaring. U 

ontvangt vandaag als klant van Snoopy hier ook nog een apart bericht over.                                        

Wij bieden dagelijks noodopvang aan van 7.00u t/m 8.30u. 

School 

De school is gesloten voor alle kinderen. Kinderen die ouders hebben met een cruciaal beroep 

kunnen opvang aanvragen door een mail te sturen naar info@delei.wijdevenen.com. Wij bieden 

dagelijks op de schooltijden (8.30u – 14.00u) opvang aan voor deze kinderen in het IKC. 

Aankomende vrijdag (18-12) zal deze noodopvang tot 12:00u zijn.  

De leerkrachten zullen u allemaal deze week een bericht sturen via Ouderportaal waar de informatie 

voor de groep staat. Op vrijdag organiseren wij een ophaalmoment per groep. Voor de groepen ½ 

t/m 4 zal dit bij de buitendeur zijn van het lokaal. Voor groep 4a zal dit de buitendeur bij het atelier 

zijn. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen zelfstandig naar binnen lopen om hun spulletjes die ze 

nodig hebben op te halen.  

Wanneer uw kind thuis een chromebook nodig heeft om na de kerstvakantie te kunnen werken 

mogen deze ook vrijdag in datzelfde ophaalmoment opgehaald worden. Indien u dit wilt, moet u 

meekomen met uw kind, zodat u een contract kunt ondertekenen bij juf Marianne. Zij zal de uitgifte 

van de chromebooks organiseren. Wij hebben maar een beperkt aantal chromebooks tot onze 

beschikking, omdat de Snappet chromebooks minder makkelijk op te laden zijn thuis, dus maak hier 

alleen gebruik van indien u niet anders kunt. Wilt u hier gebruik van maken, stuurt u dan een mailtje 

naar Marianne, (m.tukker@wijdevenen.nl). 

Hier vindt u de ophaalmomenten: 

Groep 1/2  10.30 - 11:00  
11:00 - 11:30  
11:30 - 12:00  

1/2a > juf Angelique 

1/2b > juf Gerda 

1/2c > juf Ellen 
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Groepen 3     9:00 - 9:30  Charlotte en Lindsay   

Groepen 4  9:30 - 10:00   Astrid en Chanel  

Groepen 5  9:30-10:00   Bram, en Marianne  

Groepen 6  10:00 – 10:30   Petra en Jeanine  

Groepen 7  9:00 – 9:30    Mariska en Matthias  

Groepen 8  11:00 – 11:30    Frans en Sven  

 

Indien u dat moment niet kunt wilt u dan organiseren dat iemand anders dit op komt halen in dat 

tijdsblok.  

Wij starten met thuisonderwijs vanaf maandag 4 januari. Dagelijks zullen er contactmomenten 

ingepland worden m.b.v. Google meet en de chat van weektaak.com. Dit staat in het weekbericht 

van de groepsleerkrachten via Ouderportaal. 

BSO 

De BSO is gesloten voor alle kinderen. Kinderen die ouders hebben met een cruciaal beroep kunnen 

opvang aanvragen via tllei@kinderopvangsnoopy.nl met een bijgevoegde werkgeversverklaring. U 

ontvangt vandaag als klant van Snoopy hier ook nog een apart bericht over.                                        

Wij bieden dagelijks noodopvang aan van 14.00u t/m 18.30u. 

Algemeen 

Wij zullen met de medewerkers in het IKC kijken wie deze opvang doet, zo kan het zijn dat u mensen 

van onderwijs ziet bij de VSO/BSO maar ook pedagogisch medewerkers onder schooltijd.  

De geplande activiteiten als de opening van het IKC zullen wij later in het schooljaar plannen.          

Het kerstontbijt zal vervallen. De geplande rondleidingen in de week van 11 januari zullen we 

verzetten naar een andere week, deze bepalen we later en delen we uiteraard met u.  

Ook zullen de activiteiten van de NSA later van start gaan. Hier informeren we u later over.  

Welke beroepen zijn cruciale beroepen? Zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen 

 
 

 

 

 

Indien u vragen heeft over bovenstaande kunt u contact opnemen met een van de onderstaande 

personen. 

 

Kinder- en peuteropvang, VSO, BSO > Jeffrey Louts > adjunct@kinderopvangsnoopy.nl 

Onderwijs > Kristel van Goozen > info@delei.wijdevenen.com  
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