OPVANG PAASVAKANTIE
Beste ouders
Verschillende Brugse beleidsverantwoordelijken en vertegenwoordigers uit allerhande organisaties
(o.m. verschillende scholengemeenschappen) zochten een oplossing voor de opvang van
schoolkinderen in de paasvakantie.
De gewone vakantieopvang in bijv. De Paddestoel gaat niet door. Wie hiervoor intekende zou
vandaag al een mail gekregen moeten hebben met de melding dat dit afgelast is.
Het basisprincipe blijft dat OUDERS HUN KINDEREN ZO MAXIMAAL MOGELIJK THUIS OPVANGEN.
Uit de laatste berichten kan ik afleiden dat De Paddestoel ook geen noodopvang zal voorzien omdat
ze niet kunnen garanderen dat kinderen per school afzonderlijk kunnen opgevangen worden, daar
er veel scholen op hen beroep doen.
Voor de 7 basisscholen van onze scholengroep werd, in overleg met stad Brugge, een regeling
uitgewerkt.
Tijdens de paasvakantie kunnen we noodopvang organiseren voor alle ouders van alle scholen van
de vzw. Wij organiseren elke werkdag GRATIS noodopvang tussen 07.00 en 19.00 u.
Het blijft de bedoeling dat er zo weinig mogelijk kinderen naar de noodopvang komen. Noodopvang
is opvang voor schoolgaande kinderen (peuter t.e.m. 6de leerjaar) van ouders die geen enkele
andere oplossing hebben, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en voor ouders die werken in de
cruciale sectoren (zorg, veiligheid, ...).
Wie thuis is/werkt, moet de kinderen thuis opvangen. Bij twijfel KAN er een attest gevraagd
worden.
Voor onze school en Immaculata (Koningin Astridlaan) wordt de noodopvang georganiseerd in de
locatie van IBO Kakelbont in de Oude Kerkstraat 23A.
In dat gebouw zijn er twee aparte lokalen ingericht; de kinderen van de twee betrokken scholen
worden daar in twee aparte zgn. 'bubbels' opgevangen zodat wederzijdse besmettingen vermeden
worden. Buiten spelen zal ook in twee aparte groepen gebeuren.
De personeelsleden van IBO Kakelbont zullen de opvang van onze kinderen verzorgen, soms
ondersteund door een leerkracht van bij ons.
Maandag zal je een mail ontvangen met de link om in te tekenen.
Na inschrijving zul je via mail een infofiche krijgen. Die ingevulde fiche(s) geef je af als je jouw
kind(eren) de eerste keer naar de noodopvang brengt.
Tijdens de week kunnen dingen uiteraard veranderen. Een inschrijving kan dan geannuleerd of
toegevoegd worden via secretariaat@ibokakelbont.net of 050/388884.
Als je onverwacht opgeroepen wordt, dan kun je je kind(eren) meteen naar de opvang brengen.
Deze noodopvang wordt gratis aangeboden. Wij willen zo o.a. de mensen die nu in cruciale
sectoren werken steunen.
Wij bieden geen catering aan. De kinderen moeten dus een eigen lunchpakket met drankje en
eventuele tussendoortjes meebrengen.
In de loop van de eerste vakantieweek zullen we een nieuwe bevraging bezorgen om jullie
opvangnoden voor de tweede vakantieweek te bevragen.
’t Is een hele boterham, hé.
We hopen oprecht dat onze kinderen, jullie zelf en al wie jullie dierbaar is, in goede gezondheid
verkeren. Courage aan de werkers én courage aan wie thuis opvang voor de kinderen moet
voorzien in deze vreemde tijden.
Vriendelijke groet
Anne
Ook namens
-Michel Goeman, directeur van basisschool Immaculata Koningin Astridlaan 4
-Jan Vansteelandt, algemeen coördinator van IBO Kakelbont

