Beste ouder(s),

De zomervakantie nadert met rasse schreden. Speelplezier voor de kinderen staat dan voorop. Om de
opvang veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, zijn we nu alvast gestart met de voorbereidingen.
We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin).
Wat mag je van ons verwachten?










De 4 contactbubbels voor de opvang van baby’s en de peuters blijven open.
Er zullen in het kinderdagverblijf 2 contactbubbels voor kleuters gecreëerd worden.
Er zal een contactbubbel voor 18 kleuters zijn en eentje voor 8.
De contactbubbel blijft de hele week dezelfde.
Onze begeleiders zullen altijd een mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met
volwassenen. Bij de kinderen doen ze dat niet. Wij opteren dat je de kinderen tot aan de deur
brengt en ophaalt.
De begeleiders en de kleuters wassen regelmatig grondig hun handen.
Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd.
We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een kind of begeleider wordt
vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van contactonderzoek. . Alle ouders
zullen dan worden geïnformeerd. Je krijgt dan meteen ook te horen wat je te doen staat.

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen?










Je draagt een mondmasker wanneer je je je kind komt brengen of ophalen.
Je wast of ontsmet je handen voor- en nadat je je kind kwam brengen of ophalen.
Het is geen probleem wanneer je de (buitenschoolse) opvang combineert met de opvang binnen
je verruimde contactbubbel (bijvoorbeeld: de grootouders).
Je mag je kind voor enkele dagen per week of volledige weken inschrijven. Indien er een te grote
vraag is zullen we de opvang beperken tot maximum 4 weken, op deze manier willen we tegemoet
komen aan de noden van zoveel mogelijk gezinnen.
Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar het
sportkamp en op andere dagen naar de buitenschoolse opvang in dezelfde week. Per week kan je
wel wisselen van type activiteit.
Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis.
Als je kind op de opvang ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen.

Hoe kan je inschrijven?





De inschrijvingen starten vanaf woensdag 10 juni tot en met woensdag 17 juni.
De inschrijvingen gebeuren enkel door het hierbij gevoegde formulier terug te sturen naar :
kinderdagverblijf@diest.be of digitaal via www.diest.be/kdv-zomeropvang
De datum van inschrijving bepaalt de volgorde. Ten laatste op maandag 22 juni weet je of de
inschrijving in orde is.
Kinderen kunnen zonder inschrijving niet naar de opvang gebracht worden.

Wat vertel je aan je kind?
Het wordt voor je kind vast en zeker een fijne zomervakantie, waarin het ongedwongen en met een
gerust hart kan spelen met leeftijdsgenootjes. Stel je kleuter dus zeker gerust en vertel hem of haar
wat het mag verwachten in de opvang. De opvang zal er een tikkeltje anders uitzien dan vroeger. Dat
zal echter het speelplezier niet in de weg staan.
Meer informatie?



Je kan de verantwoordelijke van de opvang bereiken op het nummer 013/322192
Op de website van Opgroeien vind je een reeks veel gestelde vragen. Neem daar eerst een kijkje
als je een vraag hebt.

Wij wensen jullie een fijne en vooral gezonde vakantie toe
Team ‘t Kevertje

