Beste ouder(s)
Betreft: organisatie en richtlijnen van de noodopvang (kleuters en kinderen van het 3de, 4de en 5de
leerjaar)
In het kader van de heropstart van de lessen voor sommige klassen op 15/18 mei willen wij enkele
wijzigingen doorvoeren in de noodopvang.
De Overheid vraagt ons om de kinderen van de (nood)opvang op elk moment gescheiden te houden
van de kinderen die les volgen. We vermoeden dat de groep kinderen in de opvang groter zal worden
omdat meer ouders zullen gaan werken. Telewerken blijft voorlopig de norm. Ouders die
telewerken, worden geacht toch in te staan voor de opvang van hun kind(eren). Wie in de periode
van 15 tot 30 mei opvang nodig heeft, stuurt ten laatste op maandag 11 mei een mailtje naar
ingrid.morthier@spgent.be. Juf Ingrid zal vanaf nu de coördinatie en organisatie van de opvang op
zich nemen. Dank je wel om de dag en uren van brengen/afhalen bij benadering te vermelden. Zo
kunnen wij ons vlot organiseren. We ontvangen graag een attest van beide werkgevers waarin staat
dat aanwezigheid op het werk noodzakelijk is. De kinderen brengen het best iets van fruit en/of een
koekje mee. Als ze tussen de middag in de opvang blijven, mag je een lunchpakket en een flesje plat
water meegeven.
We organiseren vanaf maandag 11 mei de opvang in de nieuwbouw en op de kleuterspeelplaats.
Deze locatie zal toegankelijk zijn via de parking van de Organisatie Broeders van Liefde (tegenover
Stropstraat nr. 119). Er is een hekje aan de benedenparking (ter hoogte van het blauwe gebodsbord)
dat we gebruiken als in- en uitgang. De houten poort zetten we voor de veiligheid liever niet open.
Kinderen van de lagere school kunnen die ingang zelfstandig gebruiken en mogen naar boven in het
eerste leerjaar gaan waar ze zullen opgevangen worden. Ouders van kleuters mogen uiteraard hun
kleuter binnen brengen tot bij de toezichter. We vragen wel om een mondmasker te dragen en het
afscheid en de babbel met een toezichter kort te houden. Ophalen van kinderen gebeurt op dezelfde
manier.
Tot nu toe hadden we weinig kinderen in de noodopvang. Als de groep groter wordt, zullen we
contactbubbels maken van 10 kinderen (met een plafond van 14 – niet alle kinderen zijn elke dag
aanwezig). We zullen eerst in de Elmerklas een ‘Elmerbubbel’ vormen met de kinderen die tot nu toe
altijd in de opvang geweest zijn. Daarna zullen we in de Rikkiklas een ‘Rikkibubbel’ vormen. De
kinderen van de lagere school (3, 4, 5) vormen een aparte bubbel in het lokaal van het eerste
leerjaar op de eerste verdieping. We zullen ook afspreken dat de bubbels apart het speelterrein/de
zandbak (met apart speelmateriaal) gebruiken. Ook tijdens de speeltijden, de middagpauze en de
voor- en naschoolse opvang zullen we de contacten tussen de bubbels zoveel mogelijk beperken. Aan
de deuren van de nieuwbouw zullen naamlijsten hangen zodat je kan zien tot welke bubbel je
kind(eren) behoren.
Het volledige kleuterteam zal de opvang verzorgen van 7.30 uur tot 18.00 uur. Ik wens hen
uitdrukkelijk te bedanken voor dit engagement. Zij zullen in de mate van het mogelijke een aanbod
blijven doen voor thuis, al zal het waarschijnlijk wat beperkter zijn.
Hartelijk dank om deze richtlijnen zo goed mogelijk op te volgen.
Met vriendelijke groeten, namens het team van de noodopvang
Ann Meirlaen
directeur

