Beste ouder,
De stijgende coronacijfers voeren de druk op voor nieuwe veiligheidsmaatregelen. Vanuit Agentschap
Opgroeien kregen we een aantal strikte richtlijnen mee voor de kinderopvang. Vanuit het Departement
Onderwijs moeten ook de scholen strengere maatregelen nemen.
Zo moeten de scholen de klasgroepen maximaal gescheiden houden om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Ook in de opvang zetten wij zo maximaal mogelijk in om alles veilig te laten
verlopen. De infrastructuur en personeelsbezetting laten echter niet toe om de klasgroepen gescheiden
te houden.
Hoe willen we dit nu concreet aanpakken?
Een warme oproep aan jou, beste ouder, om gebruik te maken van een andere
opvangmogelijkheid, als dat voor jou mogelijk is. Dit om het aantal kinderen in de opvang te beperken
en de maatregelen zoveel mogelijk te kunnen toepassen. Als je kan, kom dan je kind zo spoedig mogelijk
halen na schooltijd. We voorzien graag opvang voor wie geen andere opvangmogelijkheid heeft.
Tijdens het drukste (eerste) opvanguur na schooltijd zal er maximaal buiten gespeeld worden.
Je voorziet dus best een warme, degelijke winter/regenjas, muts, sjaal, handschoenen en warme
schoenen.
We proberen de groep lagereschoolkinderen en kleuters zoveel mogelijk te splitsen en ook zo
vaak mogelijk dezelfde begeleiders bij dezelfde groep in te zetten.
We vragen dat er slechts één ouder de kinderen komt ophalen en hierbij de nodige afstand en
andere veiligheidsmaatregelen respecteert.
Kinderen van het 5de en 6de leerjaar alsook de kinderbegeleiders dragen binnen een
mondmasker.
-

Wij blijven de locaties maximaal ventileren.

Tijdens de kleuteropvang tijdens de kerstvakantie houden we eveneens rekening met de
richtlijnen. Zo kunnen er maximaal 50 kindjes opgevangen worden.
De bovenstaande maatregelen gelden ook voor de kinderen die in de naschoolse opvang blijven onder
toezicht van leerkrachten.
Heb je nog vragen, stel ze gerust aan onze kinderbegeleiders in de opvang of aan Ferm Kortenberg,
02 751 43 22 of bko.kortenberg@samenferm.be.

Blijf goed voor jezelf en voor elkaar zorgen!

Namens het team van Ferm Kinderopvang Kortenberg.

