Verlenging van de kerstvakantie
Beste ouder(s),
Omwille van de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 3 december en om de
viruscirculatie te reduceren, wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen in de
week voor de kerstvakantie thuis op te vangen. Enkel indien dit niet mogelijk is,
kan noodopvang aangevraagd worden.
De 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 leraars en kinderbegeleiders, blijven we
er op rekenen dat de ouders zoveel als mogelijk zelf oplossingen zoeken. Enkel indien
dit niet mogelijk is, kan noodopvang aangevraagd worden.
Zieke kinderen en kinderen in quarantaine kunnen niet worden opgevangen.
Wie kan er gebruik maken van de noodopvang?
Kinderen van ouders die beide in cruciale beroepen en essentiële
diensten werken. Dit zijn bijvoorbeeld: zorgberoepen, politie, kinderopvang,
voedingssector, … . Een attest van de werkgever(s) is noodzakelijk.
Ouders die buiten deze categorieën vallen en toch problemen voor opvang hebben,
nemen best contact op met de directie van de eigen school.
Praktische werking van de noodopvang
De noodopvang is gratis tijdens de week van 20 december (de week voor de
kerstvakantie), tijdens de gewone schooluren. De voor- en naschoolse opvang dient
wel betaald te worden. Leerlingen die gebruik maken van de noodopvang brengen
hun lunchpakket mee naar school.
In deze opvang is de focus een vakantiewerking met aandacht voor spel en
beweging, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen.
Vrijdag 24 december
Op vrijdag 24 december wordt geen noodopvang voorzien.
Bevraging noodopvang
Gelieve de bevraging in te vullen tegen zaterdagmiddag 11 december.
Wie noodopvang nodig heeft (en tot de doelgroep behoort) geeft digitaal
door wanneer die opvang nodig is. Dat kan via de QR-code of via:

https://forms.gle/ygPpbydYpCSU9mgo7
We willen u alvast opnieuw van harte danken voor uw volgehouden inspanningen in
deze ongewone tijden.
Met vriendelijke groeten,
De directies van de kleuter- en lagere scholen van Groot-Avelgem
De Burgemeester en de Schepen van Welzijn

