Info naar aanleiding van Coronamaatregelen

Beste ouder,
Enkele bijkomende maatregelen m.b.t. Coronavirus in de opvang:
We blijven noodopvang aanbieden, voor kinderen van wie de ouders geen andere oplossing zien. Dit
is noodopvang, gelieve dus in de mate van het mogelijke uw kinderen zoveel mogelijk thuis te
houden a.u.b.
De regeling rond boetes ivm laattijdig inschrijven en annuleren wordt niet toegepast zolang de
coronamaatregelen gelden.
Indien je nog iets wil wijzigen aan het opvangmoment en de termijn is verstreken, neem contact op
via kinderopvang@anzegem.be
We dringen er echt op aan om correct door te geven of je kind al dan niet aanwezig zal zijn. Op die
manier kunnen wij ook inschatten hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn en het aantal nodige
begeleiding voorzien.

We verstrengen de preventiemaatregelen verder:
Kinderen en medewerkers worden naar huis gestuurd bij lichaamstemperatuur vanaf 38°C.
De koorts wordt om de vier uur opgemeten bij iedereen.
Kinderen die aanhoudend hoesten of loopneus hebben worden eveneens naar huis gestuurd.
In beide gevallen worden kinderen minimaal 7 dagen thuis gehouden en adviezen van artsen
opgevolgd.
We verstrengen de toegang tot de opvang vanaf morgen. Dit betekent concreet dat we gezinnen één
voor één in de opvang onthalen; je neemt voldoende afstand van elkaar (minimum 1,5 meter). Je kan
ook even buiten wachten tot de persoon voor je de opvang heeft verlaten.
We beseffen dat dit zeer strenge maatregelen zijn, maar ze zijn noodzakelijk in het belang van ieders
veiligheid.

Maatregelen ivm paasvakantie:
Gezien de huidige ontwikkeling van het coronavirus in ons land worden alle activiteiten van de Sporten Jeugddienst geannuleerd in de paasvakantie. De annulatie wordt door de diensten in orde
gebracht. Maar indien je kind was ingeschreven voor één van deze activiteiten tijdens de
paasvakantie en je hebt nood aan opvang, graag de naam van je kind(eren), dagdeel en locatie

doorgeven.(De locatie is ofwel Anzegem of Vichte, bepaald waar je kind naar school gaat).
We blijven noodopvang aanbieden, voor kinderen van wie de ouders geen andere oplossing zien. Dit
is noodopvang, gelieve dus in de mate van het mogelijke uw kinderen zoveel mogelijk thuis te
houden a.u.b.
Wanneer je al zeker bent dat je kinderen niet aanwezig zullen zijn in de opvang, kan je dit alvast al
annuleren via i-school.
Ook voor deze periode worden de boetes voor laattijdig inschrijven en annuleren niet aangerekend.
Indien je nog iets wil wijzigingen aan het opvangmoment en de termijn is verstreken, neem contact
op via kinderopvang@anzegem.be.
We dringen er echt op aan om correct door te geven of je kind al dan niet aanwezig zal zijn. Op die
manier kunnen wij ook inschatten hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn en het aantal nodige
begeleiding voorzien.
Wij danken u nogmaals voor uw begrip voor de genomen maatregelen.
Met vriendelijke groeten

