Kinderopvang tijdens verlengde
paasvakantie
Geachte ouder

Op 24 maart besliste het federale overlegcomité om de paasvakantie voor de lagere scholen te
verlengen met een week. De paasvakantie start dus op maandag 29 maart.
Het lokale bestuur zal samen met Zorg Houthalen-Helchteren tijdens deze week opvang organiseren,
net als tijdens de paasvakantie.
De opvang vindt plaats op deze locaties:
-

Basisschool De Griffel in Houthalen-Oost (kleuters in de eetzaal van de lagere school, lagere
schoolkinderen in de polyvalente ruimte van de lagere school)
Basisschool De Lakerberg in Laak (lagere schoolkinderen) en winterkapel Laak (kleuters)
Basisschool De Biekorf in Helchteren (kleuters en lagere schoolkinderen)
Basisschool ’t Centrum in Houthalen-centrum (kleuters) en zaal Broederkring (lagere
schoolkinderen)

De kinderen worden er opgevangen in bubbels volgens de richtlijnen uit het draaiboek rond de veilige
organisatie voor schoolgaande kinderen.
Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.
We vragen echter met aandrang om uw kind(eren) zo veel mogelijk thuis op te vangen.
We beseffen dat dit niet makkelijk is, vooral omdat thuiswerk niet voor iedereen mogelijk is en opvang
door grootouders sterk afgeraden wordt. Wel wijzen we er op dat er – naast gewone verlofdagen –
nog mogelijkheden zijn om thuis te blijven. Zo kunnen veel werknemers tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht door corona inroepen.
De verlenging van de paasvakantie is er gekomen om de verdere verspreiding van het virus te
stoppen. Dat lukt alleen als iedereen maximaal in zijn/haar eigen gezinsbubbel blijft en het aantal
niet-essentiële contacten zo beperkt mogelijk gehouden wordt.
De opvang is er dan ook enkel voor ouders die echt geen andere oplossing hebben.
We beseffen maar al te goed dat de huidige situatie niet makkelijk is voor u en uw gezin. Toch vragen
we uw begrip en uw volle medewerking om te voorkomen dat de situatie nog erger wordt.
Voor bijkomende informatie over kinderopvang in de week van 29 maart en inschrijving kan u ons
contacteren
-

Tel. 011 49 23 77
E-mail kinderzorg@houthalen-helchteren.be
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