
Beste ouder 

 

Het overlegcomité besliste dat de Kerstvakantie in 2021 een week vroeger start voor het 

basisonderwijs. Dit betekent dat de scholen vanaf maandag 20 december gesloten zullen zijn. 

 

Het gaat vanuit virologisch oogpunt om een zogenaamde ‘afkoelingsweek’. Het is de bedoeling dat 

leerlingen en personeel in die week minder contacten hebben om de snelle verspreiding van het 

virus af te remmen. De overheid verwacht daarom dat je (zo mogelijk) je kind(eren) thuis opvangt. 

Slechts in volgende uitzonderlijke gevallen kan er gebruik gemaakt worden van NOODopvang: 

• Beide ouders zijn tewerkgesteld: 
o in een cruciale sector: zorg, politie, kinderopvang, voeding, … 
o in een sector waar telewerken niet mogelijk is. We vragen dan om een attest van de 

werkgever. 

• Gezinnen in een kwetsbare situatie 
 

Het lokaal bestuur neemt de regierol voor de organisatie van deze noodopvang op zich. Samen met 

de scholen en de  Apenstaart en Familia zal er gekeken worden hoe en waar deze noodopvang zal 

plaatsvinden.  

De scholen kregen de vraag van de bevoegde ministers Weyts, Somers en Beke om op te geven voor 

hoeveel leerlingen NOODopvang nodig is.  

Kan je daarvoor aub bijgevoegde antwoordstrook invullen en ons die informatie ten laatste maandag 

13 december bezorgen? Zo kunnen we jou tijdig informeren of en waar jouw kind kan opgevangen 

worden. Er kan geen garantie geboden worden dat jouw kind(eren) binnen klas- en/of schoolbubbel 

zullen opgevangen worden, alsook in de vertrouwde locatie.  

De NOODopvang tijdens de schooluren (8u30 – 15u30) is gratis. De uren daarbuiten zijn betalend 

tegen de gekende tarieven.  

Voor vragen is Dienst Kinderopvang bereikbaar op het nummer 089 65 36 00. 

Al deze inspanningen vragen we met maar één doel, het virus bedwingen. We willen jullie hartelijk 

danken voor jullie begrip. 

 

Met vriendelijke groeten 

De directie 

 

 

 

 

 

 
 



stuur je antwoord aub ten laatste maandag 13/12 naar de klasleraar 

Voornaam en naam Klas 

heeft NOODOPVANG nodig op volgende ogenblikken  

 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 

Voorschools  
(7u – 8u30) 

Vanaf ….. u Vanaf ….. u Vanaf ….. u Vanaf ….. u Vanaf ….. u 

Voormiddag 
(8u30 – 12u) 

Van ….u tot ….u Van ….u tot ….u Van ….u tot ….u Van ….u tot ….u Van ….u tot ….u 

Namiddag 
(12u – 15u30) 

Van ….u tot ….u Van ….u tot ….u Van ….u tot ….u Van ….u tot ….u Van ….u tot ….u 

 
Naschools 
 

Tot ….u Tot ….u Tot ….u Tot ….u Tot ….u 

 

 

OPGELET!!! 

Familia (Pardoes, Parboem en Pardotje) is gesloten op vrijdag 24/12. Op deze dag zal er geen 

opvang aangeboden worden door Familia.  

Apenstaart is die dag geopend tot 17u. 

Indien er echt NOODOPVANG nodig is, gelieve de uren in te vullen. Er zal dan bekeken worden wat 

er mogelijk is.  

 

 

[opmerking: als je elektronisch kan communiceren dan kan de bevraging ook via een forms lopen om 

de resultaten sneller te kunnen verwerken] 


