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             Week 18 - 19 
 

Burgemeester van Lierplein 51 

E. info@minters.nl 

I. www.minters.nl  

T. 010 435 10 22 

 

 

Beste ouders(s) en/of verzorger(s), 

Dinsdagavond heeft de minister tijdens de persconferentie 

aangegeven dat de basisscholen (en het speciaal 

onderwijs) na de meivakantie weer (gedeeltelijk) open 

zullen gaan. De kinderopvang en BSO zullen eveneens de 

deuren openen. En voor kinderen en jongeren kan er ook, zij 

het beperkt, in de open lucht gesport gaan worden. 

Hoe dit er allemaal precies uit gaat zien zal de komende 

week vast duidelijker worden. Het is aan gemeenten en 

scholen om hier afspraken over te maken. Op dit moment 

kunnen we dus ook nog niet vermelden hoe ons werk, als 

gezinsspecialisten, er uit gaat zien. We houden u op de 

hoogte als er meer bekend is. 

Op maandag 27 april start de meivakantie. Ook de 

gezinsspecialisten zijn dan in principe vrij. Mocht u tijdens de 

meivakantie toch dringend hulp nodig hebben, dan kunt u 

contact opnemen met de bureaudienst van de wijkteams. 

In de kolom hiernaast hebben we de contactgegevens 

voor u vermeld. 

Voor nu alvast een fijne meivakantie gewenst! 

   Met vriendelijke groeten, 

   Het team gezinsspecialisten   

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid wijkteams 

Schiedam 
☎ 010 754 15 15 

✉ info@wotschiedam.nl 

Vlaardingen 

☎ 010 473 10 33 

✉ info@wijkteamsvlaardingen.nl  

Maassluis 

☎ 010 593 15 00 

✉ vraagraak@maassluis.nl 

Veilig Thuis 

☎ 0800 – 2000 

 Spreekuur WhatsApp: dinsdag en 

donderdag van 10:00 tot 12:00 en 

14:00 tot 16:00 uur 

Luisterend oor nodig? 

Tieners en jongeren kunnen terecht 

voor hulp en advies op de volgende 

sites: 

 Help ff 

 De Kindertelefoon (0 tot 18 

jaar) 

 Jongerencoaching Minters 

 Preventietrainingen jeugd - 

Doel Delfland 

 Jonge mantelzorgers 

En voor boven de 18 jaar: 

 De luisterlijn 

 Hulplijn Rode Kruis 

Bel natuurlijk altijd 112 bij gevaar! 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne 

vakantie! 

http://www.minters.nl/
https://helpff.nl/
https://www.kindertelefoon.nl/
https://www.minters.nl/158/Jongerencoaching-individueel.html
https://www.ggz-delfland.nl/doel-delfland/ons-aanbod/preventie/jeugd/
https://www.ggz-delfland.nl/doel-delfland/ons-aanbod/preventie/jeugd/
https://www.mintersmantelzorg.nl/16/Jonge-mantelzorgers.html
https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.rodekruis.nl/

