Beste ouder,
Deze ochtend ontvingen we het draaiboek van Kind&Gezin en we willen jullie nog voor het
verlengde weekend ingaat informeren.
Vanaf 4 mei gaan heel wat bedrijven opnieuw open. Op 11 mei volgen de winkels en op 18 mei
gaan de scholen ook geleidelijk weer open.
Ouders die vanaf 4 mei opnieuw buitenshuis aan het werk gaan, kunnen terug een beroep doen
op de kinderopvang. Dit betekent dat er opnieuw meer kinderen naar de opvang zullen komen.
We zetten graag op een rij welke kinderen vanaf 4 mei welkom zijn in de kinderopvang, volgens
de richtlijnen van Kind en Gezin. Dat zijn:
• Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en
essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
• Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met
veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke
thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hier onder.
• Kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is.
Kinderen van ouders die beiden van thuis uit werken zullen pas vanaf 18 mei terug naar de
opvang kunnen. Deze maatregel is nodig om:
• De druk op de kinderopvang werkbaar te houden.
• De terugkeer voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Jonge
kinderen moeten terug wennen aan de opvang en kunnen misschien moeite ondervinden
bij de herstart.
• De kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de
contactbubbels.
Omdat er vanaf 4 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor
de veiligheid. De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden.
Bijkomend vragen we aan ouders om:
• Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten.
• Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang.
• De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden.
• Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en
haalmomenten.
•Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang.
Praktische info
Op woensdag 28 april keurde het college dit goed:
•
•
•
•
•
•

Werking op woensdagmiddag ook in maand mei op 4 locaties ipv 2 locaties
Voorlopig gaan nel Anzegem en nel Vichte nog niet terug open voor- en naschools en op
woensdagmiddag. Dit kan dagelijks bijgestuurd worden op basis van de inschrijvingen.
Alle inschrijvingen voor de voor- en naschoolse opvang en schoolvrije dagen (svd) in
maand mei werden geannuleerd door wijziging van aantal locaties en annulatie svd.
Wie noodopvang wenst, kan terug inschrijven vanaf donderdag 30 april om 12u en dit
voor de maand mei.
Contactbubbels worden per locatie verder gerespecteerd zoals voorzien in de richtlijnen
van Kind&Gezin.
Bij Kind&Gezin wordt er ook voor de maand mei compensatie aangevraagd door de
gemeente.

Op volgende dagen stonden er dus schoolvrije dagen gepland in mei:
�maandag 18 mei in KC Speelhuis - svd scholen Ingooigem en Engelhoek
�woensdag 20 mei in KC Schildpad - svd scholen Tiegem en Kaster
�maandag 25 mei in KC Jojo - svd scholen Vichte
De schoolvrije dagen in mei gaan niet door. Er is voor- en naschoolse opvang en noodopvang in
de scholen. Op 1 mei, 21 mei, 22 mei en 1 juni zijn de scholen en de opvang gesloten.
Wie ziek is hoort niet in de opvang
De absolute richtlijn is dat kinderen en volwassen die ziek zijn niet aanwezig mogen zijn in de
kinderopvang:
•
•
•

Symptomen in kader van corona zijn: acute luchtweginfectie (hoesten, snotneus, …) en
algemene ziektesymptomen (zoals vermoeidheid), met of zonder koorts,. Wie deze
symptomen vertoont, blijft thuis.
Andere ziekten: hiervoor raadplegen we de checklist ziektesymptomen van Kind&Gezin
om na te gaan of deze personen naar de kinderopvang kunnen komen.
Chronisch zieke kinderen kunnen extra kwetsbaar zijn. Vraag advies aan je behandelend
arts of het kind tot de risicogroep behoort en kan opgevangen worden in de opvang.

We benadrukken nogmaals dat:
• Ouders hun ziek kind echt thuis moeten houden
• Een kind dat ziek wordt in de opvang, moet opgehaald worden door de ouders
• Er ook geen zieke medewerkers aanwezig zijn in de kinderopvang.
We dringen hiervoor aan op jullie medewerking. Ouders moeten – hoe moeilijk ook- een
passende oplossing zoeken als je kind ziek is. Dit is zowel voor de veiligheid van je eigen kind als
voor de andere kinderen en medewerkers van belang.
Opnieuw een warme oproep om zeker via i-school door te geven als je nood hebt aan opvang en
geen andere opvangmogelijkheid hebt. Wanneer de termijn verstreken is, kan je steeds met de
dienst BKO contact opnemen.
Voor ons is het heel belangrijk dat we weten hoeveel kinderen er dagelijks aanwezig zijn en om je
kind op te vangen in een veilige contactbubbel. Alvast heel erg bedankt om dit nauw op te
volgen!
We willen jullie heel erg bedanken voor jullie medewerking!
Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden?
Neem contact op met de dienst Buitenschoolse Kinderopvang
Buitenschoolse Kinderopvang | Kerkstraat 113 | 8570 Anzegem
056 71 93 78 | 0476 34 26 88
kinderopvang@anzegem.be

