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Beste ouders,
Met veel zin starten we aan een nieuw schooljaar vol spelplezier.
We zijn blij dat al de kinderen uit het kleuter en lager onderwijs terug “normaal” kunnen opstarten op
school en dus ook naar de buitenschoolse opvang kunnen komen. We doen het nodige om de opvang veilig
te organiseren volgens de richtlijnen van K&G.
Jullie medewerking hierin blijft belangrijk!
Hou het zowel in de opvang als in je thuisomgeving veilig. Als we dit allen doen, kunnen we de opvang
corona-vrij houden. Tijdens de afgelopen periode is gebleken dat we hier samen in slagen!

1. PRAKTISCHE INFORMATIE
Onze 5 opvanglocaties zijn voor -en naschools en ook op woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen
geopend. Dit zowiezo al tot eind 2020. Op deze manier behouden we maximaal de vaste
groepssamenstellingen per opvanglocatie.
Bijzonderheden voor een aantal opvanglocaties/scholen:






Kinderen schoolgaand in Viversel zullen op woensdagen tot 13u opgevangen worden op school.
Ze kunnen daar hun boterhammen opeten, wat spelen en worden dan met de bus naar de opvang
van Boekt gebracht.
De kleuteropvang georganiseerd in samenwerking met de scholen van Boekt en Bolderberg alsook
de studie-opvang in Boekt worden voorlopig nog niet opgestart. Al de kinderen kunnen terecht in
de opvanglocatie, ook voor het huiswerk.
Kinderen schoolgaand in de SCHANS zullen vanaf 1 september terug worden opgevangen in de
opvanglocatie van Berkenbos.

2. RESERVEREN
Vanaf vandaag is het mogelijk om de voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag opvang en de
opvang op schoolvrije dagen tot en met 31/12/2020 te reserveren in i-School. Voor de vakanties zijn er
afzonderlijke reservatieperiodes. Je hebt de mogelijkheid om ineens voor een langere periode te
reserveren of voor kortere periodes (wekelijks, zelfs dagelijks) zolang je onderstaande uiterste tijdstippen
in acht houdt.
Ouders die geen mogelijkheid hebben om ONLINE te reserveren via i-School, helpen we graag verder op
de dienst kinderopvang.

SCHOOLDAGEN - opvang reserveren en annuleren
WAT?
Vroege opvang

(= opvang tussen 6u30 en 6u55)

Voorschoolse opvang (vanaf 7u)

UITERSTE RESERVATIE-UREN EN ANNULATIEREGELING
Tot 12u ’s middags van de werkdag voordien (vermelding
begintijdstip)
Tot 6u ’s morgens
(van de opvangdag zelf) - online

Naschoolse opvang
Woensdagnamiddag opvang
Kosten per gezin/opvangmoment

Tot 14u30 ‘s middags (van de opvangdag zelf)
Tot 11u
(van de opvangdag zelf)
Aanwezigheid zonder reservatie: opvangkost + €3
Afwezigheid zonder annulatie:
€3
Afwezigheid in de vroege opvang: €3
sorrykaarten: automatische kwijtschelding van de eerste 3
kosten per gezin per kalenderjaar voor niet tijdige annulatie
of reservatie

SCHOOLVRIJE DAGEN - opvang reserveren en annuleren
Reserveren voor opvang op lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen van de scholen kan vanaf
het begin van het schooljaar en tot 1 week voor de schoolvrije dag. Nadien kunnen enkel de vrije of
vrijgekomen plaatsen door annulatie nog worden gereserveerd en dit tot uiterlijk 8u ’s morgens van de
opvangdag zelf.
Annuleren van schoolvrije dagen: zie vakantieopvang.
TIP: We adviseren op regelmatige tijdstippen je reservaties in i-School te controleren (TABBLAD
"RESERVATIES”).

3. PREVENTIE-MAATREGELEN CORONA
Zieke kinderen blijven thuis.

Contactbubbels
 Vanaf september worden de kinderen niet langer ingedeeld in vaste contactbubbels. Kinderen gaan
naar school, de opvang en naar hun hobby’s. Social distancing tussen kinderen is niet nodig.
 Om de impact van thuisisolatie te beperken mocht er toch iemand besmet geraken, worden het
aantal nauwe contacten (knuffelen, troosten, verzorgen, activiteit begeleiden) van kinderbegeleiders
met kinderen beperkt per week. Dit doen we door begeleiders zoveel mogelijk te koppelen aan een
vaste groep kinderen.
Mondmaskers
 Worden gedragen door kinderbegeleiders bij lagere schoolkinderen als er geen afstand gehouden kan
worden
 Het wordt pedagogisch sterk afgeraden om mondmaskers te dragen bij kleuters met oog op
welbevinden en taalontwikkeling
 Mondmaskers worden door personeel en buschauffeur gedragen op de bus

Hygiëne
 Kinderen en personeel wassen op regelmatige basis hun handen en dit volgens een vaste routine: bij
het binnenkomen, voor het opstappen op de bus, voor en na de eetmomenten, na toiletbezoek, na
niezen/hoesten.
 De contactpunten in de bus worden gereinigd tussen elke rit.
 Er is extra aandacht voor het reinigen van de speelruimtes en het speelgoed alsook voor het
verluchten van de ruimtes.

Brengen en afhalen van kinderen door de ouders
 Brengen en afhalen van kinderen door ouders gebeurt nog steeds aan de opvangdeur.
 Ouders dragen een mond- en neusbedekking (mondmasker, sjaal of bandana).
 Ouders bewaren een veilige afstand met andere ouders en de medewerkers van de opvang.
 Brengen en afhalen gebeurt slechts door 1 en liefst steeds dezelfde persoon.

Nog vragen of onduidelijkheden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Team buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke
Kerkenblookstraat 7, 3550 Heusden
011/45 61 58
kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be
https://www.heusden-zolder.be/bko

