Amsterdam, 17 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
Op zondag 15 maart hebben wij u geïnformeerd over het sluiten van onze scholen met
ingang van 16 maart jongstleden. Dit als onderdeel van de maatregelen die het kabinet
heeft genomen in relatie tot het corona-virus. Een andere maatregel is dat voor
noodopvang gezorgd dient te worden van kinderen waarvan minimaal één van de ouders
een beroep uitoefent dat valt binnen de definitie van cruciale beroepsgroepen. Zie deze
link voor de toelichting: Q&A.
Op dit moment worden uw kinderen op hun huidige school opgevangen.
Op basis van het aanbod van TintelTuin, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn, hebben
we besloten om samen met hen op te trekken en de opvang te centraliseren op een
aantal scholen in de wijk waar TintelTuin een opvangvoorziening heeft. Dit betekent dat
met ingang van donderdag 19 maart 2020 uw kind(eren) op een van de volgende
locaties word(t)(en) opgevangen (zie de volgende pagina voor de verdeling):
Noordrijk
Braeburnstraat 1
1036 LD Amsterdam
Locatiemanager: Alice Koppen
IJplein/Nachtegaal
Gedempte insteekhaven 85
1021 RB Amsterdam
Locatiemanager: Selma Schalkwijk
De vijf sterren
Markengouw 245c
1024 HK Amsterdam
Locatiemanager: Jitske Veenboer

Verzoek indienen voor noodvang
Ouders kunnen bellen met 088 – 0780780 of per e-mail hun verzoek indienen voor
noodopvang op de per mail via relatiebeheer@tinteltuin.nl . Vermeld in dat geval:









Voornaam en achternaam kind
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Noodnummer
School en klas
De dagen en tijden waarop u komende drie weken opvang nodig heeft

TintelTuin zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Op basis van de plek van de
school van uw kinderen in de wijk hebben we de volgende verdeling gemaakt:
Basisschool
Poolster
Buikslotermeer
Klimop
Vogelnest
Ijdoorn
Ijplein
NoordRijk
Zeven Zeeen
Krijtmolen
Montessori Boven t IJ (Kampina)
Montessori Boven t IJ (Azalea)
Overhoeks
Piramide
Universum
Twiske
Vier Windstreken
Weidevogel

opvanglocatie
NoordRijk
Vijf Sterren
IJplein/ Nachtegaal
IJplein/ Nachtegaal
Vijf Sterren
IJplein/ Nachtegaal
NoordRijk
NoordRijk
NoordRijk
Vijf Sterren
IJplein/ Nachtegaal
IJplein/ Nachtegaal
Vijf Sterren
Vijf Sterren
NoordRijk
NoordRijk
Vijf Sterren

Wij hopen dat wij u hiermee een passend aanbod hebben gedaan.
Met vriendelijke groeten

Mirjam Leinders,

Irene Schimmel-Verschuur,

Bestuurder Innoord

Voorzitter Raad van Bestuur TintelTuin

