Richtlijnen noodopvang Arlanta
Aanmelden voor noodopvang
Kinderen waarvan beide ouders in een cruciaal1 beroep werkzaam zijn, kunnen gebruik
maken van noodopvang. Dit geldt ook voor ouders waarvan één van beiden in een cruciaal
beroep werkt én de andere ouder buitenhuis werkzaam is. De ouders kunnen contact
opnemen met de directeur van de school van hun kind(eren). Aangegeven moet worden:
- naam kind
- welk dagdeel/dagdelen opvang nodig is
- groep
- mobielnummer in geval van nood
Ouders die hier gebruik van willen maken dienen uiterlijk 24 uur voor gebruikmaking
bovenstaande informatie door te geven aan de directeur. Echter, hoe eerder u dit kenbaar
maakt, des te beter wij de opvang goed kunnen inrichten.

Opvanglocatie
Binnen Arlanta zijn er twee opvanglocaties, te weten:
Cbs de Stapstien te Kollumerzwaag en cbs de Pionier te Dokkum.
Brengen
De kinderen worden tussen 8:00-8:15 uur op het plein afgezet een meegenomen in school
door één van de onderwijsassistenten. Wij willen deze standaard tijden aanhouden om zoveel
mogelijk rust in de ochtend tijdens het opstarten te creëren.
Halen
De ouder blijft bij het halen (vanaf 15.00 tot 15:15 uur) op het plein en geeft een seintje aan
de onderwijsassistent die buiten staat (tijdens buitenspelen met kinderen) of bij het raam (als
het regent). De onderwijsassistent brengt vervolgens de leerling naar buiten.
Houd afstand bij de overdracht.
Gezondheidsklachten leerling
Wij willen de opvanggroepen zo klein mogelijk houden. Dit in verband met de
gezondheidsrisico’s voor onze onderwijsassistenten die de opvang verzorgen, én uw kind.
Wanneer uw kind (lichte) verkoudheidsklachten vertoont, denk hierbij aan hoesten, niezen
en/of een loopneus, mag hij/zij geen gebruik van de opvang maken. We verzoeken u
dringend hier goed op te letten. Heeft u kind klachten tijdens de opvang dan wordt u gebeld
met het verzoek uw kind per direct op te halen.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Wat moeten de kinderen van huis meenemen?
Kinderen die gebruik maken van de opvang, moeten hun eigen tablet op laptop van huis
meenemen. Wilt u ervoor zorgen dat de inloggegeven en wachtwoorden van uw kind hierop
staan? Is dit niet mogelijk dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school van
uw kind.
Vergeet tevens niet uw kind voldoende eten en drinken mee te geven.

