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 Brunssum 14-12-2020 

 

Belangrijke mededeling voor Peuteropvang CMWW i.v.m. 
Corona Virus  
 
Beste ouders/verzorgers  
 
Zoals u wellicht meegekregen heeft zal vanaf woensdag 16 december de Peuteropvang CMWW 
gesloten zijn.  
 
Op woensdag 16-12 / donderdag 17-12 en vrijdag 18-12 zijn de locaties alleen geopend voor peuters 
waarvan de ouders in een cruciaal beroep werken. U kunt contact opnemen met uw locatie als u een 
cruciaal beroep uitoefent en uw opvangvraag doorgeven voor deze week. 
 
In de periode van maandag 4 januari tot maandag 18 januari 2021 biedt het CMWW noodopvang 
aan: 

 Peuters van ouders met een cruciaal beroep.  
Voor peuters waarvan een van de ouders werkt in een sector die tot de cruciale beroepen 
behoort wordt wel opvang gerealiseerd indien de ouder(s) dit niet in de thuissituatie kunnen 
regelen.  https://www.svb.nl/algemeen/nieuws/cruciale-beroepen 

 Kwetsbare peuters.   
Pedagogisch medewerkers , ouders en coaches kunnen met elkaar overleggen voor welke 
kinderen de noodopvang belangrijk is. 
 

Wanneer u door uw cruciaal beroep tijdens de Kerstvakantie opvang nodigt heeft kunt u dit in uw 
locatie tot en met donderdagochtend 17-12 aangeven. Het CMWW zal de vragen voor de 
Kerstvakantie inventariseren en onderzoeken of opvang aangeboden kan worden. 
 
Indien u een cruciaal  beroep uitoefent en de opvang niet thuis kunt regelen dan kunt u tot en met 
donderdagochtend 17 december, 11.00 uur ,aanstaande de dagdelen die u wilt afnemen in de 
periode 4 januari tot 18 januari doorgeven en/of de Kerstvakantie, aan uw mentor en/of team 
peuteropvang via de mail of telefonisch. Zie voor de mailadressen en telefoonnummers van uw 
peuteropvang locatie www.cmww.nl  
 
Afhankelijk van het aantal peuters dat aangemeld wordt voor de noodopvang wordt de locatie van 
opvang bepaald. Dat kan dus een andere locaties zijn dan de locatie waar uw peuter nu naar de 
opvang gaat. 
 
Voor alle andere ouders geldt helaas dat we uw peuters niet meer mogen opvangen. Voorlopig tot  
18 januari 2021. 
 
 
 
 
 

http://www.cmww.nl/
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Wij zullen u bij gewijzigde richtlijnen of belangrijke mededelingen zoveel mogelijk rechtstreeks 
benaderen via de mail. Daarnaast adviseer ik u om regelmatig onze berichten te lezen op de 
facebook pagina’s van de Locaties en anders de Website van CMWW 
https://www.cmww.nl/actueel/info-ivm-corona-virus/ te raadplegen voor de laatste stand van 
zaken.  
 
Hopende u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.  
Met vragen kunt u bij ondergetekende en de faciliterende teamleider Mirte Pieper 
m.pieper@cmww.nl terecht.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Jan van de Venne, directeur CMWW 
j.v.d.venne@cmww.nl 
        
        

 

   
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


