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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met deze brief willen we u informeren over de afspraken die gemaakt zijn, om de huidige noodopvang op school voor
uw kind(eren), in de meivakantie op de buitenschoolse opvang te organiseren.
De basisschool van uw kind(eren) is wegens de meivakantie gesloten van 20 april t/m 5 mei. Tijdens deze periode
1
wordt de noodopvang voor uw kind/kinderen verzorgd door de buitenschoolse opvang
Maakt u nu al gebruik van de noodopvang op school en heeft u behoefte aan opvang tijdens de meivakantie voor uw
kind/kinderen? Dan verzoeken wij u dit door te geven via de basisschool van uw kind(eren). Via het formulier op de
achterkant van deze brief kunt u uw kind(eren) aanmelden voor opvang in de meivakantie.
De basisschool zorgt ervoor dat deze gegevens (via de gemeente Tilburg) bij de betreffende dichtstbijzijnde
buitenschoolse opvanglocatie terecht komen. Zij nemen vervolgens contact met u op voor het maken van verdere
afspraken.
Als u al klant bent bij één van de buitenschoolse opvanglocaties, dan kunt u gebruik maken van de noodopvang van
die locatie tijdens de vakantie. Wij verzoeken u om via de gebruikelijke wijze de opvang tijdens de meivakantie met
uw buitenschoolse opvanglocatie af te stemmen.
Voor de opvang tijdens de meivakantie gelden nog steeds de volgende regels:
- Kinderen die naar de noodopvang komen, moeten klachtenvrij zijn, dus niet verkouden, niet hoesten of geen
koorts.
- Kinderen worden gebracht tot de voordeur van de kinderopvang door 1 persoon.
- We houden 1,5 meter afstand van elkaar en we nemen maar kort afscheid.
Met vriendelijke groet,
Samenwerkende partners in Tilburg
Onderwijs, Kinderopvang en Gemeente Tilburg
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Onder voorbehoud van besluitvorming Regering.

En overige kinderopvangorganisaties gemeente Tilburg
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Aanmeldformulier noodopvang meivakantie
Naam van de ouder(s):
Adres van de ouders:
Telefoonnummer(s):
Naam van de kinderen:

Geboortedatum:

1
2
3
4
School van kind(eren):
Voorkeur opvanglocatie:
Dagen:
Ochtend/Middag

En overige kinderopvang-

Ibs Aboe el-Chayr, Dirigentenlaan 27, 5049 EA Tilburg

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

