
 

 

Datum: 17 maart 2020 

Betreft: Bericht voor alle ouders in vitale sectoren namens alle kinderopvangorganisaties gevestigd in 

een kindcentrum in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Beste ouders, 

Via de directeur van je Kindcentrum sturen wij je deze brief. Op verzoek van de Veiligheidsregio 

Brabant-Noord organiseren kinderopvangorganisaties noodopvang voor ouders die werkzaam zijn in 

vitale beroepen. Dit gebeurt in samenspraak met het onderwijs, dat verantwoordelijk blijft voor het 

begeleiden van het thuisonderwijs van kinderen. 

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken.  

Dit betekent dat je zeker gebruik kunt maken van noodopvang indien jij (en eventuele partner) 

werkzaam bent in één van de beroepen genoemd op de lijst van de NCTB.   

De regel is dat beide ouders/verzorgers een dergelijk beroep moeten uitoefenen. Als in een gezin één 

ouder een cruciaal beroep uitvoert dan gaan we ervan uit dat de opvang zelf wordt geregeld. Alleen 

als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Er moet opvang zijn, zodat 

ouders in cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. 

Een andere voorwaarde is dat je kind/ kinderen geen gezondheidsklachten vertonen, zoals vermeld 

door RIVM. 

De lijst met deze cruciale beroepsgroepen vind je hier: 

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

De kinderopvang in ’s Hertogenbosch organiseert gezamenlijk noodopvang op een aantal locaties. 

Ons doel is om kinderen zo veel mogelijk op te vangen in de eigen wijk. Uiteraard volgens de wet- en 

regelgeving die voor goede en veilige opvang gelden. Voorlopig zijn onderstaande locaties voor 

noodopvang geopend. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag in de verschillende wijken kan 

dit aanbod wijzigen.  

In de voorbereidende fase heeft het onderwijs via een vragenlijst geïnventariseerd wat de 

noodopvangbehoefte is. Op basis hiervan zijn wij tot de keuzes van deze locaties gekomen. Als je 

hieraan hebt meegewerkt dan hiervoor dank.   

Wil je gebruik maken van deze noodopvang? 

Je kunt je aanmelden voor opvang op een locatie naar keuze door een mail te sturen aan de 

betreffende kinderopvangorganisatie. Uitgangspunt is dat je uiterlijk voor 13.00 uur aan geeft als je 

voor de opvolgende dag opvang wenst.  

 

We hopen je hiermee te kunnen helpen in deze bijzondere situatie.  

 

Met vriendelijke groet namens bovenstaande kinderopvangorganisaties, 

 

Ghislaine Fonteijn  
Directeur-bestuurder  

Kanteel Kinderopvang 

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


Locaties geopend voor noodopvang 

 

 

 

 

Organisatie Locatie Adres Plaats E-mail

Kanteel Kinderopvang KC Beekman v.d. Does de Willeboissingel 15 Den Bosch Relatiebeheer@kanteel.nl

Kanteel Kinderopvang De Kameleon Leonardus van Veghelstraat 1 Den Bosch Relatiebeheer@kanteel.nl

Kanteel Kinderopvang De Vlindertuin Jac. van Looystraat 5 Den Bosch Relatiebeheer@kanteel.nl

Kanteel Kinderopvang De Ontdekking Rijzertlaan 242 Den Bosch Relatiebeheer@kanteel.nl

Kanteel Kinderopvang De Haren Ploossche Hof 85 Den Bosch Relatiebeheer@kanteel.nl

Kanteel Kinderopvang 't Wikveld 2 Zeis 1 Den Bosch Relatiebeheer@kanteel.nl

Kanteel Kinderopvang 't Schrijverke Patagonstraat 1 / Zwartbroekweg 402 Den Bosch Relatiebeheer@kanteel.nl

Kanteel Kinderopvang 't Ven Mimosastraat 3 Rosmalen Relatiebeheer@kanteel.nl

Kanteel Kinderopvang De Troubadour Mozartlaan 17 Rosmalen Relatiebeheer@kanteel.nl

't Goudvisje KC Caleidoscoop Fluitenkruid 6 Den Bosch Klantrelaties@goudvisje.nl

't Goudvisje KC De Hobbit Canadasingel 10b Rosmalen Klantrelaties@goudvisje.nl

't Goudvisje KC De Hobbit (BS De Hobbitstee) Laaghemaal 40 Rosmalen Klantrelaties@goudvisje.nl

Ons Kindbureau De Hoven Allegroweg 2 Rosmalen Info@onskindbureau.nl

Ons Kindbureau De Groote Wielen Deltalaan 140 Rosmalen Info@onskindbureau.nl

Ons Kindbureau KC De Springplank Hambakendreef 2a Den Bosch Info@onskindbureau.nl

Het Sprookjesbos KC aan de Aa Acaciasingel 77 Den Bosch Info@hetsprookjesbos.nl


