Geertruidenberg,

Beste ouders/verzorgers,

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april.
Via dit gezamenlijke bericht van de gemeente Geertruidenberg, het onderwijs en de kinderopvang,
stellen wij u op de hoogte van de gang van zaken in de gemeente Geertruidenberg.
De komende drie weken gaan kinderopvang en scholen dicht, behalve voor kinderen van ouders die in
"vitale beroepen" werken, zij worden nog wel opgevangen. Vitale beroepen zijn volgens de Rijksoverheid
"cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden" en vragen om een continue
bezetting. Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak en kinderen hebben, kunnen gebruik
blijven maken van kinderopvang.

De gemeente Geertruidenberg sluit zich hierin aan bij het uitgangspunt van de rijksoverheid dat als alle
ouders in een gezin een cruciaal beroep hebben er kinderopvang wordt verzorgd. Wanneer één van
beide ouders een cruciaal beroep heeft, moeten ouders zelf opvang regelen. Als dat niet lukt, kunt u het
gesprek aangaan met de directie van de betreffende opvangorganisatie. Maatwerk hierin is alleen in
overleg met de directie mogelijk.

Voor kinderen op het speciaal (basis-)onderwijs met ouders in vitale functies is leerlingenvervoer in
overleg met de Gemeente Geertruidenberg beschikbaar.
In het kader van onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van
het virus zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat wij ieder ons steentje bijdragen. Wij
verzoeken u daarom zoveel mogelijk naar oplossingen in de eigen omgeving te zoeken.

De Rijksoverheid heeft regels opgesteld met betrekking tot de betaling van de kinderopvang en deze
regels gelden ook in de gemeente Geertruidenberg.
Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-kinderopvang kunt u hier meer informatie over vinden.
De onderwijsorganisaties doen hun best om het onderwijs zo optimaal mogelijk te verzorgen en
onderwijs aan te kunnen blijven bieden.
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Zowel de vorm waarin onderwijs wordt geboden als de manier waarop opvang wordt verzorgd, wordt
geheel door de betreffende organisaties zelf bepaald. Regelmatig voeren de betrokken partijen met
elkaar overleg om snel te kunnen schakelen bij gewijzigde omstandigheden.
Onderwijs, kinderopvang en de gemeente nemen hun verantwoordelijkheid hierin en dat verwachten we
van u als ouders ook. We blijven de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD West Brabant) nauwlettend in de gaten houden
en monitoren de situatie voortdurend en houden u op de hoogte van eventuele gewijzigde
omstandigheden. Alleen samen valt het coronavirus te temmen.

Gemeente Geertruidenberg,
Wethouder M. Hofkens

Vismarktstraat 4d
4931 AZ Geertruidenberg
Telefoon: (0162) 515226

De Paddestoel
voorzitter Sandra van Strien

E-mail: voorzitter@pszdepaddestoel.nl
Internet: www.pszdepaddestoel.nl

Rabobank: NL16RABO0162544316
Kvk nr: 41099339

Met vriendelijke groet,
Team De Paddestoel
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