Dol-Fijn
Betreft: Noodopvang kinderen paasvakantie 06/04/2020 – 17/04/2020
Beste ouder,

De noodopvang in de scholen, die de afgelopen weken in tijden van corona werd georganiseerd, wordt
tijdens de paasvakantie verdergezet voor alle scholen in De Pinte.
De coördinatie hiervan ligt in de handen van het gemeentebestuur.
In samenspraak met Ferm Kinderopvang, Dol-Fijn en alle schooldirecties zijn we tot onderstaande regeling
gekomen.

Basisprincipe
Kind en Gezin herhaalt de oproep aan alle ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.
Ook zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.
Om veiligheidsreden worden kinderen zo weinig mogelijk ‘gemengd’ met andere groepen kinderen
(contactbubbels), waarmee zij nog niet in contact kwamen.

Wie en hoe







Alle huidige reservaties voor de paasvakantie bij Ferm kinderopvang en bij Dol-Fijn worden
geannuleerd. Als ouder hoef je hiervoor zelf niets te ondernemen. Deze annulering is uiteraard
kosteloos. Eventuele reeds betaalde reserveringen worden teruggestort.
De opvang in de scholen, zoals die de voorbije weken werd georganiseerd, blijft verder lopen in
alle scholen van De Pinte.
De kinderen van VBS De Pinte worden in 1 groep opgevangen in de locatie van de
buitenschoolse opvang Ferm. De kinderen van VBS Zevergem worden in 1 groep opgevangen in
het OCP.
De kinderbegeleiders van Ferm Kinderopvang en van Dol-Fijn zorgen in de paasvakantie samen met
vrijwillige leerkrachten voor deze opvang. Er zullen leuke, aangepaste spelactiviteiten worden voorzien.
Wij respecteren hierbij uiteraard de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Waar en wanneer
Dit betekent dat op de volgende locaties opvang wordt voorzien (met uitzondering van paasmaandag 13
april).
 VBS De Pinte :
in de locatie van Ferm Kinderopvang (van 7u tot 19u)
 GBS De Pinte :
op school (van 7u tot 19u)
 VBS Zevergem :
in het Ontmoetingscentrum Polderbos (van 7u tot 19u)
 Leefschool De Boomhut : op school van 8 u tot 15u30, op Dol-Fijn na 15u30 (tot 18u30)
 Gemeenschapsschool De Kleine Prins : op school en op Dol-Fijn (van 7u tot 18u30)
! Kinderen die buiten de gemeente naar school gaan en waarvan de opvang als noodzakelijk wordt
beschouwd, blijven verder beroep doen op hun eigen school om het principe van de contactbubbels
maximaal te respecteren.

De opvang blijft voorbehouden voor gezinnen met een dringende nood aan opvang.
Reservatie is verplicht!
De voorwaarden blijven dezelfde als voor opvang die momenteel in de scholen doorgaat : nl. opvang voor
beide ouders die geen andere oplossing vinden en werken in cruciale sectoren (zorgsector,
veiligheidsdiensten, voedingssector …). Zij nemen de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben,
zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen
worden opgevangen.

Reserveren
Hoe kan je opvang reserveren? Dit hangt af van waar uw kinderen schoollopen:
Voor kinderen uit VBS De Pinte ,GBS De Pinte en VBS Zevergem :
o Je stuurt een e-mail naar bko.depinte@samenferm.be voor woensdag 1 april 17 uur
o Daarin vermeld je volgende zaken:
 Voornaam, naam en leeftijd van de kind(eren) voor wie je opvang wenst;
 School van jouw kinderen;
 Welke dagen opvang nodig + uren (bv. maandag 6 april van 7 tot 17 uur);
 Contactgegevens ouders: een gsm-nummer waarop je tijdens de opvang te bereiken bent.
 Wat is jouw job en waar werk je ? of wat is uw motivatie om van deze opvang gebruik te
kunnen maken ?
( bv. ouder in cruciale sector, nl. verpleegkundige in Kliniek Sint-Jozef)
o De verantwoordelijke zal jouw e-mail zo spoedig mogelijk beantwoorden en de reservatie bevestigen
via e-mail.
o Wijzigingen? Geen probleem, geef deze gerust door via e-mail naar bko.depinte@samenferm.be of
telefonisch aan coördinator Anke De Groote: 0473/88.02.15 (tijdens opvanguren ten laatste tot de
voorafgaande werkdag 16u).

Voor kinderen uit Leefschool De Boomhut
Contacteer de directie : info@leefschooldeboomhut.be
Voor Gemeenschapsschool De Kleine Prins :
o Bellen naar permanentienummer 0472/44.33.02 (geen sms, geen voicemail)

o Mailen naar dolfijn@kdvzonnetje.be




Welke dagen opvang nodig + begin- en einduur
Een (gsm-)nummer waarop je tijdens de opvang te bereiken bent.
Wat is uw job/job partner en waar werk je? of wat is uw motivatie om van deze opvang
gebruik te kunnen maken?

Het zijn uitzonderlijke tijden voor iedereen. Wij proberen ons zo goed als mogelijk te organiseren en vragen
begrip voor deze maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.
Nog vragen of onduidelijkheden? Contacteer ons gerust!

In naam van het gemeentebestuur, alle scholen en buitenschoolse opvanginitiatieven van De Pinte

