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Assen, 13 januari 2021 

 
Onderwerp: sluiting en noodopvang 
Kenmerk: 20210113/AD/AR 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De sluiting van onze kinderopvang, het onderwijs en de buitenschoolse opvang gaat 

langer duren dan we hadden verwacht en gehoopt. De Lockdown loopt door tot 9 

februari 2021. 

Onze regering onderzoekt of op 25 januari 2021 de opvang en het onderwijs weer open 

mogen. Op 19 januari 2021 komt hier duidelijkheid over.  

 

Kortom, tot in ieder geval 25 januari 2021 blijft onze opvang, de basisscholen, het 

speciaal basisonderwijs (Kindcentrum De Meander), het speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs (Kind- en leercentrum W.A. van Liefland) en de AZC school (Kindcentrum De 

Feniks) gesloten. 

 

Samen gaan we door en zien we naar elkaar om, ook al hebben we met zijn allen soms 

het gevoel dat er meer van ons gevraagd wordt dan we aan kunnen. 

Deze brief gaat met name in op de noodopvang. Het onderwijsgedeelte wordt door de 

directeuren van de kindcentra gecommuniceerd. 

 

Alleen opvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen 

Onze noodopvang blijft open voor kinderen waarvan ten minste één van de 

ouders/verzorgers een cruciaal beroep heeft én er beslist geen andere oplossing 

mogelijk is. Indien opvang noodzakelijk is kunt u opvang aanvragen door een mail te 

sturen naar directie@kindcentrum-deheksenketel.nl met daarin de volgende gegevens:  

1. Naam ouder(s)/verzorger(s) 

2. Naam kind(eren) 

3. Leeftijd kind(eren) 

4. Gewenste data voor de opvang 

5. Gewenste tijden  

6. Beroep ouder(s)   

 

De afspraken en de vragen en antwoorden die we in verband met de gevolgen van de 

pandemie binnen Plateau hebben gemaakt, vindt u op de website van Plateau en 

houden wij regelmatig bij. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
mailto:directie@kindcentrum-deheksenketel.nl
https://plateau-assen.nl/index.html
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Natuurlijk blijven we u de komende periode informeren via de ouderportalen en websites. We 

wensen iedereen veel sterkte de komende tijd en gaan ervan uit dat het lukt samen de 

schouders eronder te zetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Bert Dekker 

Directeur Bestuurder 

 


