Geachte ouders/ inwoners van de gemeente Losser,
Hierbij informeren wij u over de situatie rondom het onderwijs de kinderopvang en de
noodopvang in Losser na 11 mei 2020.
Primair onderwijs en kinderopvang gaan in de gemeente Losser (gedeeltelijk) weer verder
open.
Zoals u weet gaat het primair onderwijs weer gedeeltelijk te openen
Het uitgangspunt hierbij is dat elke leerling weer de helft van zijn of haar tijd op school is en
daardoor telkens maar de helft van het aantal leerlingen op school is. Dat maakt het mogelijk
om klassen te halveren. De school van uw kinderen informeert u over de lesdagen en
schooltijden van uw kind.
Speciaal (basis) onderwijs
Het speciaal (basis)onderwijs gaat helemaal open. Omdat daar sprake is van kleine groepen,
kunnen die leerlingen al wel de hele week naar school.
Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer voor deze leerlingen zal op de reguliere manier gebeuren. Scholen
en/of vervoerder zullen u hierover informeren.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Leerlingenvervoer op
werkdagen van 9.00 – 16.00 uur via nummer 053-4817900

Kinderdagverblijven:
Ook de kinderopvang gaat op 11 mei weer open. Voor kinderdagverblijven en gastouders
geldt dat zij op de reguliere tijden opengaan.
De BSO zal hetzelfde regime volgen als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na
schooltijden.
Heeft u een BSO contract bij de kinderdagverblijven dan is de BSO op de dagen dat uw kind
naar school gaat beschikbaar. Op andere dagen dus niet. Ook niet als dit in uw contract
staat!

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en
kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt.
Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van
kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar
school kunnen.
Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij een BSO terecht.
Heeft u noodopvang nodig op de dagen dat uw kinderen niet naar school gaan, meldt
dit dan zo spoedig mogelijk bij de school van uw kind.
Noodopvang 24 uurs (avond, nacht, weekend)
Indien u van deze vorm van opvang gebruik wil maken dan verzoeken wij u dit zo snel
mogelijk te melden bij de gemeente Losser.
U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw D. Bos d.bos@losser.nl (Davina Bos afd.
BSP gemeente Losser)

Tot slot:
Indien er iets in de opvang wijzigt dan wordt u daar z.s.m. van op de hoogte gesteld. Houdt u
hiervoor ook de website van de gemeente Losser in de gaten.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groeten
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