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IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van Stichting De Linge 

               Gendt, 15 december 2020 

Aan: alle ouders, verzorgers van de kinderen van ons IKC 

Betreft:  sluiting IKC - (thuis) onderwijs 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Naar aanleiding van de brief die u vandaag van St. de Linge heeft ontvangen inzake de sluiting van ons IKC, 

geven we hierbij nog aanvullende informatie  

 

Kinderopvang 
Noodopvang zal binnen de reguliere tijden van de kinderopvang worden geboden aan kinderen met ouders 

met cruciale beroepen die een contract met Kinderopvang De Linge hebben.  

Als in een gezin een ouder een cruciaal beroep uitvoert is het dringende verzoek om zelf de kinderen op te 

vangen. Als dit echt niet lukt, kunt u contact opnemen met de kinderopvang om te overleggen wat mogelijk is.  

 

Voor informatie over de lockdown en een overzicht van de cruciale beroepen zie onderstaande link:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-

kinderopvang-en-onderwijs/ouders 

 

Noodopvang kinderopvang 

Vanaf woensdag 16 december is de kinderopvang open voor ouders die een contract hebben met de 

kinderopvang voor het aantal uren en de dagen die in het contract zijn afgesproken en van wie een van de 

ouders werkzaam is in een cruciaal beroep en zelf geen andere opvangmogelijkheden heeft.  

In de periode van 16 december 2020 tot 4 januari 2021 worden de kinderen opgevangen op 3 opvanglocaties 

van Kinderopvang De Linge:  

- IKC Het Drieluik in Huissen, voor kinderen uit Huissen en Angeren 

- IKC Pius X in Bemmel, voor kinderen uit Bemmel en Haalderen 

- IKC De Vonkenmorgen in Gendt, voor kinderen uit Doornenburg en Gendt.  

 

Vanaf 4 tot 18 januari 2021 worden de kinderen op hun eigen locatie opgevangen.  

Komt u in aanmerking voor noodopvang dan verzoeken wij zo spoedig mogelijk u een mail te sturen naar: 

kinderopvang@delinge.nl  

 

U krijgt een bevestiging  

Vermeld aub:  

- De naam van uw werkgever 

- Uw beroep 

- Voor welk(e) kind(eren) u noodopvang nodig heeft, welke dagen en tijden.  
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Compensatieregeling voor ouders ‘met en zonder KOT’ 

De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat 

de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op 

kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt 

komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting 

van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen. 

Verder heeft ons team zich zorgvuldig beraad over de invulling van het onderwijs thuis. Dit gaat in per 4 
januari 2021. De komende dagen zijn extra vakantiedagen en zal er geen online onderwijs worden gegeven. 
 
Basisschool 
Iedere leerling heeft in de thuiswerkperiode tot 19 januari minimaal één keer contact met zijn/haar 
leerkracht (u krijgt een uitnodiging van de leerkracht). Wanneer beeldbellen via Google Hangouts niet 
mogelijk is, zal de leerkracht u telefonisch benaderen. Voor de groepen 1 en 2 geldt dat er telefonisch contact 
wordt opgenomen. 

 

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zijn iedere dag van 08:30 – 14:30 uur te bereiken via de chat van Google 
Hangouts. Zij zullen een vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Daarnaast zijn zij iedere dag live beschikbaar 
via Google Hangouts voor een eventueel videogesprek.  

 

Het werkrooster wordt pas op zondagavond 3 januari aan alle groepen opgestuurd. We willen dat de 
leerlingen volledig kunnen genieten van hun welverdiende kerstvakantie en pas vanaf 4 januari aan het werk 
gaan. Instructie wordt gegeven naar eigen inzicht per leerjaar. Het kan zijn dat er een verschil in hoeveelheid 
instructie bij broertjes/zusjes ontstaat. De leerkracht kijkt naar zijn eigen groep. Zijn er vragen over de lesstof, 
dan kunnen die, zoals eerder vermeld, gesteld worden via Google Hangouts.  

 

Noodopvang basisschoolleerlingen 
Wanneer één van de ouders een vitaal beroep heeft, kan het kind worden opgegeven voor de noodopvang via 
ikcdevonkenmorgen@delinge.nl. Wij verzoeken u met klem eerst een andere oplossing te zoeken voor de 
opvang. We zullen echt kritisch gaan kijken of uw kind(eren) hiervoor in aanmerking komen. 

 

Wij wensen u, hoe dan ook een geweldige kerst toe. 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

Joost Baijens, directeur 
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