
 

            Houthalen, 9 december 2021 

 

Betreft: Noodopvang tijdens de extra week kerstvakantie 

 

 

Beste ouder(s), 

 

Het federale overlegcomité besliste op vrijdag 3 december om de kerstvakantie voor 

de lagere scholen te verlengen met een week. De lessen zullen geschorst worden en de 

kerstvakantie start dus op maandag 20 december. Om de viruscirculatie te 

reduceren, willen we u vragen om uw kind in die week thuis op te vangen. 

 

Voor een kleine groep ouders zal het echter onmogelijk zijn om zelf opvang te 

voorzien. Dit omdat ze bijvoorbeeld tewerkgesteld zijn in cruciale beroepen of niet 

kunnen telewerken. Daarom zal onze school samen met Zorg Houthalen-Helchteren 

tijdens deze week noodopvang organiseren.  

 

Voor wie is deze noodopvang? 

We willen benadrukken dat deze noodopvang wordt gezien als een 

uitzonderingsregime. Gezien de hoge circulatie van het virus binnen de groep kinderen 

van deze leeftijdscategorie en de hoge uitval wegens ziekte of quarantaine bij 

leerkrachten en kinderbegeleiders, blijven we erop rekenen dat u zoveel mogelijk zelf 

oplossingen zoekt. Zieke kinderen en kinderen in quarantaine kunnen uiteraard niet 

worden opgevangen. 

 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden er bij deze noodopvang? 

• De kinderen zullen maximaal buiten spelen en eten. Best dat u de kledij van uw 

kind hieraan aanpast. 

• Wanneer er toch activiteiten binnen plaatsvinden, zal er goed geventileerd 

worden. 

• Kinderen vanaf 6 jaar en begeleiders dragen in binnenruimten steeds een 

mondmasker. 

• De noodopvang past de veiligheidsmaatregelen uit het “draaiboek opvang 

schoolkinderen” toe. 

•  

Om snel zicht te krijgen op de behoefte van ouders om gebruik te maken van deze 

noodopvang willen we u bevragen of u al of niet gebruik zal moeten maken van deze 

noodopvang. Gelieve daarom voor 13/12 het bijgevoegde antwoordstrookje in te 

vullen.  

 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/draaiboek-corona-kleurcodes-buitenschoolse-opvang_2.pdf
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/draaiboek-corona-kleurcodes-buitenschoolse-opvang_2.pdf
http://www.degriffel-hh.be/


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 20 december en 

inschrijving kan u ons steeds contacteren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De directie 

  Zorg Houthalen- Helchteren 

 


