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Aan alle ouders en verzorgers,
Deze Tillegraaf gaat alleen over de noodopvang.
Wilt u van de noodopvang gebruikmaken, klik dan
op de link in het groene gedeelte, of scan de QR
code. Deze link en code gaan uitsluitend over de
noodopvang van komende week. Voor opgave
voor deze week (11-15 januari) verzoeken wij u de
Tillegraaf van dinsdag 12 januari te nemen.
Opgave voor komende maandag stopt om 12.00
uur vrijdag 15 januari. Dan maken we de stand op
om te kijken hoeveel personeel we nodig hebben.
Opgave voor de dagen er na blijft wel mogelijk.

Communicatie
a. Algemene schoolzaken: partoer@opofurore.nl.
b. Leerlinggebonden: met de leerkracht via
Parro
c. Opvang: voor- en naschool via de
kinderopvangorganisaties; opvang tijdens
lesuren via de school (deze week alleen
voor cruciale/vitale beroepen, zie tekst)
d. Opgave noodopvang: klik hier of scan de
QR code.

Alle ouders die hun kind(eren) voor de afgelopen
2 weken hebben aangemeld dienen een nieuwe
opgave te doen. U krijgt van ons z.s.m. na uw
opgave een korte reactie.
Tijdens de noodopvang krijgen de kinderen online
les van de eigen leerkracht. Kinderen die gebruik
maken van de noodopvang dienen daarom hun
eigen device (inclusief de oplader) mee te nemen
naar de noodopvang. De kinderen in de opvang
worden begeleid door personeel van ’t Partoer en
wellicht ook stagiaires. Mocht u een contract
hebben bij een aanbieder van kinderopvang voor
de voor- en/of naschoolse opvang, dan kunt u
gebruik blijven maken van deze diensten op de
dagen waarvoor u een contract heeft. Heeft u
geen contract, dan kunt u alleen gebruik maken
van de noodopvang gedurende de schooltijden.
Voor wie is de noodopvang? De noodopvang is
toegankelijk voor kinderen waarvan minimaal één
van de ouders/verzorgers in een cruciaal beroep
of een vitaal proces werkt zoals die door de
rijksoverheid is vastgesteld. U kunt deze lijst
vinden op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coron
avirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/cruciale-beroepen
Van de andere ouder/verzorger wordt verwacht
dat hij/zij de zorg voor de kinderen op zich neemt.
Dit is natuurlijk niet van toepassing op een
éénoudergezin. Mocht het ouders/verzorgers,
waarvan één van de ouders/verzorgers in een
cruciaal beroep of een vitaal proces werkt, echt
niet lukken om de kinderen zelf op te vangen dan
kunnen deze ouders/verzorgers de kinderen via
de link in het groene kader aanmelden voor
noodopvang.
De noodopvang is ook bedoeld voor kinderen in
kwetsbare situaties. Deze gezinnen krijgen
morgen een aparte mail via onze intern
begeleider.

