
 

 

 

 

 

 

 Verzenddatum 25 maart 2020 

 Uw kenmerk  

 Ons kenmerk  

  Onderwerp Informatiebrief noodopvang kinderen 0-12 jaar 

 Inlichtingen  

 Telefoon 14 0252 

 Bijlage(n)  

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, is er veel veranderd voor u en 

uw kinderen. Thuis lesgeven, vaak in combinatie met uw eigen werk, is voor veel 

mensen best pittig. En daarbij heeft u misschien zorgen om de gezondheid van 

familieleden en vrienden. 

 

Zoals u weet, is er noodopvang voor kinderen van wie één of beide ouders in een 

cruciaal beroep of vitale sector werken. Deze opvang wordt verzorgd door scholen, 

kinderopvang en soms ook de gemeente. Deze brief gaat over deze noodopvang.  

 

Werkt u (of de andere ouder/verzorger) in een cruciaal beroep of vitale 

sector? 

Voor u is de noodopvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar tijdens school- en 

kinderopvangtijden geregeld via de school of de kinderopvang. Naast deze 

noodopvang kan het zijn, dat u ook noodopvang nodig heeft voor de avond, de 

nacht en/of het weekend. Is dit het geval, neemt u dan contact op met de 

gemeente. Inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen kunnen terecht via 

noodopvang@hltsamen.nl of telefoonnummer 14 0252. 

Wij gaan dan kijken welke locatie het best passend is. Het kan zijn dat deze 24-

uursnoodopvang voor uw kind(eren) niet in uw eigen gemeente kan plaatsvinden.  

 

Werkt u niet in een cruciaal beroep of vitale sector? 

Heeft u geen cruciaal beroep, dan is de noodopvang niet voor uw kinderen bedoeld. 

De scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente hanteren strikte richtlijnen van 

de overheid. Dat is niet voor niets. Bovendien is afstand houden heel belangrijk in 

deze tijd.  

Helaas merken we dat sommige ouders hun kinderen aanmelden om zelf beter 

thuis te kunnen werken of om in hun eentje boodschappen te kunnen doen. U 

begrijpt dat de noodopvang daar echt niet voor is bedoeld.  

 

Twijfelt u of u een cruciaal beroep heeft?  

Een overzicht van de cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de 

Rijksoverheid: 

mailto:noodopvang@hltsamen.nl


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

vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen 

 

Tot slot willen wij een ieder van u sterkte en een goede gezondheid wensen in deze 

uitzonderlijke tijden. We hopen net als u dat we het virus in Nederland snel de baas 

worden! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de wethouders onderwijs en kinderopvang van de gemeente Hillegom, 

Lisse en Teylingen 

 

 

 

Dhr. F. van Trigt, gemeente Hillegom 

Mevr. J. van der Laan, gemeente Lisse en 

Dhr. A. van Kempen, gemeente Teylingen 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

