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Betreft
Organisatie buitenschoolse opvang naar aanleiding van de maatregelen COVID-19.
Beste ouders,

Vanaf vrijdag middernacht gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking in de
bestrijding van het Coronavirus. De federale overheid wil zo de verspreiding van het virus
beperken en de juiste zorgen voor de toekomst garanderen.
Het opschorten van de lessen op de scholen en het voorzien van de nodige opvang
hebben ook invloed op de organisatie van onze buitenschoolse opvang. In samenspraak
met de scholen worden de volgende maatregelen genomen om de opvang voor die
ouders die echt opvang nodig hebben te garanderen.








Er zal zoals voorheen opvang voorzien worden voor de schooluren vanaf 7u en na
de schooluren tot 18u30.
De kinderen zullen door onze begeleiding naar de school worden gebracht en
afgehaald.
De kinderen van het krekeltje (Zelzate Oost) kunnen indien nodig terecht in de
buitenschoolse opvang De Speelwolk.
Op de speelwolk zal de opvang op school uitgebreid worden tot elke dag. Dit om
het aantal kinderen per locatie zo verspreid mogelijk te houden. D.w.z. dat de
kinderen vanaf het derde leerjaar opgevangen worden na de school tot 17u op De
Krekel en daarna naar de opvang komen. Ook op woensdag zullen de kinderen
vanaf het derde leerjaar opgevangen worden op de school tot 17u.
Voor de kinderen van Villa Wapiwi vanaf het derde leerjaar zal er enkel opvang op
school zijn op woensdagmiddag tot 14u.
Zowel voor de kinderen van Villa Wapiwi als De speelwolk zullen de warme
maaltijden afgeschaft worden. Er wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen
boterhammen mee te geven. Het vieruurtje blijft behouden.

Als kinderopvang beperken wij ons tot het verzekeren van kinderopvang. Alle bijkomende
activiteiten zullen wij dan ook uitstellen. Wij proberen met de kinderen, in de mate van
het mogelijke, zoveel mogelijk buiten te spelen.
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Als kinderopvang volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. We blijven
waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve
maatregelen toe:
 Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de kinderopvang
 We volgen strikt de bestaande hygiëne maatregelen en vragen aan alle ouders om
dit ook te doen bij het betreden van onze lokalen.
 Ouders die zelf voor hun kinderen kunnen zorgen houden hun kinderen thuis. Op
deze manier blijven de opvangplaatsen beschikbaar voor die ouders die de opvang
echt nodig hebben.
Deze maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om middernacht en gelden tot vrijdag 3
april 2020.
Wij zullen u in de toekomst blijven informeren over verdere wijzigingen. Voor alle nieuwe
informatie over maatregelen m.b.t. het Coronavirus kan u ook terecht op de website van
de gemeente Zelzate: www.zelzate.be.
Met vriendelijke groeten,

Christine Coone
Wnd. Algemeen Directeur

Brent Meuleman
Voorzitter Vast Bureau
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