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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Vorige week heeft het kabinet aangekondigd dat de sluiting van scholen en kinderopvang, om de 

verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, wordt verlengd t/m dinsdag 

28 april. Tot die tijd kunnen kinderen dus niet naar school of naar de kinderopvang, met 

uitzondering van kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Op 21 april wordt bekend of een 

eventuele verlenging nogmaals nodig is.  

 

Noodopvang wordt gecontinueerd 

De noodopvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft doorgaan t/m 28 april. 

Ouders die in deze groep vallen en ècht geen andere mogelijkheid hebben voor opvang, kunnen 

hier gebruik van maken. Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen 

blijven werken. Er wordt een dringend beroep gedaan op ouders om alleen gebruik te maken van 

de noodopvang als dit noodzakelijk is, zodat de noodopvang beschikbaar is en blijft voor de 

mensen die dit het hardst nodig hebben. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is 

het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Als dat echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de 

school en/of kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang). Het 

Rijk heeft een lijst met cruciale beroepen opgesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-

coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen 

 

De opvang is zo flexibel mogelijk in openingstijden. Er is plek voor alle kinderen die opvang nodig 

hebben. Daarvoor geldt nog steeds: als de kinderen gezond zijn én ouders voldoen aan de criteria 

van een cruciaal beroep. Er is dus ook opvang voor kinderen die normaliter niet naar de 

kinderopvang gaan. En voor kinderen die wel al gebruik maakten van kinderopvang, BSO of 

gastouderopvang, is het ook mogelijk om meer uren opvang te krijgen. Aan de noodopvang zijn 

voor ouders geen kosten verbonden.  
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Welke opvang is er? 

Schoolgaande kinderen kunnen onder schooltijden opgevangen worden door de scholen. U heeft 

daarover informatie gekregen van de school van uw kind. Daarnaast zijn er de volgende vormen 

van opvang: 

1. Kinderdagverblijf voor 0-4 jarigen. 

2. Voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.  

3. 24-7 opvang, voor in de avond, weekend en nacht. Deze opvang vindt plaats op één 

centrale locatie: De Groene Wereld, Wilgenstraat 10 in Venray (Spring kinderopvang).  

 

Een overzicht van alle locaties waar u terecht kunt voor noodopvang vindt u op: 

https://www.venray.nl/sluiting-scholen-en-kinderopvang  

 

Wilt u gebruik maken van noodopvang? 

Neem dan contact op met de school van uw kind of de kinderopvangorganisatie van uw keuze. 

 

Aanmelden 24-7 opvang 

Wanneer u gebruik wilt maken van de 24-7 opvang, kunt u dit bij uw eigen 

kinderopvangorganisatie aangeven. Zij zullen dan voor u contact opnemen met de 24-7 locatie. 

Maakt u normaal gesproken geen gebruik van kinderopvang, dan kunt u rechtstreeks contact 

opnemen met Spring kinderopvang (Tel: 088 2088 301). 

 

Hulp nodig in deze lastige periode? 

De maatregelen die zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden hebben 

een grote impact op iedereen. Ervaart u bijvoorbeeld stress binnen uw gezin door de nieuwe 

situatie of vindt u het lastig om het thuiswerken te combineren met de zorg voor uw kinderen, 

neem dan contact op met de gezinscoaches. De gezinscoaches bieden digitaal of telefonische 

ondersteuning aan gezinnen om deze periode goed door te komen. Zij zijn bereikbaar op 

telefoonnummer 0478 – 517310 of via gezinscoachvenray@synthese.nl. 

 

Heeft u nog vragen? 

Bel dan met de gemeente Venray, tel 0478-52 33 33. Hier kunt u ook terecht met uw vragen over 

ondersteuning. Op www.venray.nl vindt u de actuele openingstijden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Taskforce Noodopvang gemeente Venray    


