Noodopvang KomKids Kinderopvang | Primo-ouders

Beste ouders/verzorger,
Sinds maandag 16 maart zijn scholen en de kinderopvangcentra gesloten voor reguliere opvang. Tot
28 april biedt KomKids Kinderopvang aan kinderen van ouder(s) uit cruciale beroepsgroepen
noodopvang. Op Koningsdag en de meivakantie is dit eveneens het geval, ook voor ouders van onze
samenwerkingspartner Primo. De Primo-scholen hebben gedurende deze dagen geen noodopvang.
In deze brief leest u hoe u als Primo-ouder gebruik kan maken van de noodopvang bij KomKids.
Koningsdag
U kunt zich inschrijven voor noodopvang op Koningsdag (maandag 27 april). Inschrijven kan tot
vrijdag 23 april 13.00 uur. Deze noodopvang vindt plaats bij Kindcentrum Viola* en Kindcentrum
Harga*. De inschrijftermijn geldt zowel voor nieuwe als voor zittende ouders.
Meivakantie
Mochten de maatregelen tot na 28 april worden verlengd, dan biedt KomKids ook noodopvang aan in
de meivakantie. U kunt zich hier nu alvast, onder voorbehoud, voor inschrijven. De daarvoor
opengestelde locaties vindt u in het onderstaand overzicht.
Inschrijven noodopvang voor nieuwe ouders
Wilt u gebruik maken van de noodopvang tijdens Koningsdag of de meivakantie en neemt u nog geen
opvang af bij KomKids, dan schrijft u zich digitaal in via de volgende link:
https://komkids.flexkids.nl/aanvraag/locatie
In het digitale inschrijfformulier geeft u aan op welke locatie en wanneer u de noodopvang nodig
heeft. Ook geeft u aan naar welke school uw kind gaat. Het invullen van de IBAN-gegevens bij de
automatische incasso is niet nodig. Omdat uw aanvraag noodopvang betreft, kunt u deze stap
overslaan. Nadat u zich heeft ingeschreven, neemt onze afdeling Service & Advies contact met u op
om de inschrijving te bevestigen.
Inschrijven noodopvang voor zittende ouders
Neemt u al opvang af bij KomKids en wilt u tijdens Koningsdag en de meivakantie gebruik maken van
de noodopvang, dan geeft u dit aan zoals u dit de afgelopen weken ook heeft gedaan.
KomKids-locaties
Op dit moment zijn niet al onze gebruikelijke locaties geopend. Hieronder vindt u een overzicht van
de locaties waarvoor u zich in kan schrijven. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen locaties
worden samengevoegd en extra worden geopend.

Omgeving
Schiedam - Noord

Schiedam - Zuid

Schiedam - Oost

Schiedam - West

Schiedam Groenoord

KomKids-locatie
Kindcentrum De Wensboom

Adres
Stockholm 5
3124 SG Schiedam

Kindcentrum Willibrordus

Klik hier voor meer informatie.
Dwarsstraat 2
3114 LC Schiedam

Kindcentrum Kekt

Klik hier voor meer informatie.
Buijs Ballotsingel 108A
3112 JH Schiedam

Kindcentrum Toekomst

Klik hier voor meer informatie.
Van Ostadelaan 120
3117 XM Schiedam

Kindcentrum Viola *

Klik hier voor meer informatie.
Peter van Anrooijlaan 5
3122 TA Schiedam
Klik hier voor meer informatie.

Kindcentrum Harga *

Trimpad 16
3118 JJ Schiedam
Klik hier voor meer informatie

Ook in deze moeilijke periode lossen we de uitdagingen gezamenlijk op en bezorgen we kinderen nog
steeds een plezierige tijd tijdens de opvang.
Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Peter Jonkers Directeur/Bestuurder Primo
Yde Dragstra - Directeur/Bestuurder KomKids Kinderopvang

