Beste ouders,
Omwille van een opmerkelijke stijging in het aantal coronabesmettingen, zijn er sinds
gisteren nieuwe maatregelen van kracht in de regio Noord-Limburg. Deze maatregelen
hebben ook een effect op de Buitenschoolse Kinderopvang. Voor- en naschoolse
kinderopvang mag op dit moment namelijk enkel nog georganiseerd worden per school. Om
die reden zal IBO De Pagadder haar werking aanpassen en opvang voorzien op verschillende
locaties. Om opvang te kunnen garanderen voor elke school hebben we bovendien onze
openingsuren aangepast. Onderstaande maatregelen gelden vanaf dinsdag 26 januari tot en
met vrijdag 12 februari.

IBO De Pagadder zal in samenwerking met de scholen opvang voorzien op de volgende locaties:
Kleuterschool De Robbert centrum en Kleuterschool De Robbert Wijk:
Opvang in Huis van het Kind: hier wordt in 2 strikte bubbels gewerkt: centrum en wijk.
Lagere school De Robbert:
Opvang in turnzaal De Robbert: Ouders mogen via de blauwe poort hun kinderen naar de turnzaal
brengen en hen hier naschools komen halen.
Basisschool De Geluksvogel:
Opvang in polyvalante ruimte De Geluksvogel: ouders bellen aan bij de poort aan ingang Koleneind
bij het brengen en halen van de kinderen.

Basisschool De Achellier (Dorp & Statie): School is volledig gesloten, momenteel geen voor- en
naschoolse opvang: alle leerlingen en personeel zitten in quarantaine. De situatie wordt per week
bekeken.
Basisschool Hamont-Lo: De school blijft zelf opvang organiseren in de school. Op woensdag wordt
hier uitzonderlijk opvang voorzien tot 15u00 ipv 13u00.

Op alle locaties zijn volgende aangepaste openingsuren van kracht:
•
•
•

Voorschools: 06u45 tot aanvang school
Naschools: einde school tot 18u00 (op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag)
Woensdag: einde school tot 15u00

Tijdens de schoolvrije dag van het Katholiek Onderwijs op woensdag 27 januari zal er geen opvang
georganiseerd worden. Er is die dag enkel voor- en naschoolse opvang in basisschool De Geluksvogel
tot 15u00.
Belangrijke aandachtspunten:
•

•

•

•

•

Het is momenteel niet mogelijk om koek & drank te voorzien vanuit het IBO. Als jouw kind
naar de naschoolse opvang komt, vragen wij om zelf een extra versnapering en een drankje
te voorzien. Als je graag fruit meegeeft, vragen we daarbij om dit geschild of gesneden mee
te geven indien dit van toepassing is.
IBO De Pagadder blijft het aanspreekpunt in verband met opvangvragen. Aanmelden en
afmelden doe je dus via onze administratie: 011/ 510 560 of ibodepagadder@hamontachel.be (Met uitzondering van opvangvragen voor Basisschool Hamont-Lo).
Aanmelden en afmelden: om opvang te kunnen blijven garanderen, vragen wij aan ouders
om consequent om te gaan met opvangvragen: Op dit moment vraag je liefst enkel opvang
aan als dit niet anders kan. Als je geen opvang nodig hebt, vragen wij om af te melden via
onze administratie. We rekenen op dit moment geen annuleringskosten aan indien de
afmelding gebeurde voor aanvang van het opvangmoment.
De geldende hygiënemaatregelen blijven van kracht:
o Draag een mondmasker bij het brengen en halen van de kinderen.
o Ontsmet je handen voordat je je naar de opvang begeeft.
o Houdt anderhalve meter afstand van personen buiten je bubbel.
Kinderen die naar school gaan buiten Hamont-Achel, nemen best contact op met hun school
om te bekijken of er bijkomende opvangmogelijkheden georganiseerd worden. IBO De
Pagadder mag op dit moment geen opvang voorzien voor deze scholen tot en met 12
februari.

#samensterk
Ondertussen is iedere ouder, opvoeder,... een heuse acrobaat geworden met balanseren van alles
wat hij tegenkomt. Bij een nieuwe verandering is het altijd even kijken of die balans stand houdt, of
deze keer omvervalt. Moest hij vallen na deze periode van ploeteren, herstructureren, plannen en
afzeggen en opnieuw plannen...heel normaal! De Opvoedingwinkel Noord-Limburg bracht vorig jaar
in het kader van de Week van de Opvoeding een bundel uit met handige tips&tricks rond ouderschap

in crisistijden,om jou als opvoeder te ondersteunen. Wij delen hem graag nog eens met jullie, je
downloadt hem hier: Ouderschap in crisistijden - enkele tips en tricks.pdf

"Met vallen en opstaan wordt wel eens gezegd.
Maar soms mag je blijven liggen en dan help ik je wel recht"

