Corona-update: opvang van schoolkinderen in de paasvakantie
Alle Wevelgemse scholen en het gemeentebestuur werken samen om de opvang in de paasvakantie te
organiseren. Dit volgens de geldende maatregelen en voorwaarden:
●

Er is tijdens de paasvakantie opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen:
- van ouders met een cruciaal beroep die niet thuis kunnen werken
- van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere passende opvangmogelijkheid
hebben
- in een kwetsbare thuissituatie
Voor kinderen uit het secundair onderwijs wordt een oplossing op maat uitgewerkt door de scholen.
Neem hiervoor het best contact op met jouw school.
● Het blijft de bedoeling dat kinderen zo veel als mogelijk thuis opgevangen worden.
Zeker zieke kinderen worden thuis gehouden.
● De opvang houdt maximaal rekening met de hygiënemaatregelen en de zogenaamde contactbubbels.
Kinderen die de voorbije dagen dus samen zaten, worden blijvend samen opgevangen.
● Er wordt opvang voorzien. Concreet gaat dit over sport en spel, geen les.

Praktisch?
● Wanneer |
● Waar |

●

Door wie |

●
●
●

Prijs |
Uurrooster |
Lunch |

Er is opvang tijdens de weekdagen, uitgezonderd paasmaandag 13 april.
Er wordt opvang voorzien in iedere school.
Jouw kindje gaat dus naar zijn/ haar eigen school voor de opvang.
SPWe-basis: de opvang gaat door in de kleuterschool. Het brengen en het ophalen van
kinderen gebeurt aan het groene hek van de kleuterschool.
De begeleiding gebeurt door leerkrachten (op vrijwillige basis).
Waar nodig springen vrijwilligers vanuit speelpleinwerking Haasje-Over bij. Dit wel in zeer
beperkte mate zodat nieuwe contacten zoveel als mogelijk vermeden worden.
De opvang is gratis.
De werking gaat door vanaf 07.30 u. tot maximaal 17.30 u.
Kinderen brengen zelf een lunchpakket, tien- en vieruurtje mee.

Inschrijven voor deze opvang?
- Mail hiervoor naar jeugddienst@wevelgem.be of bel naar 056 43 35 50.
Je kan een attest van jouw werkgever vragen om aan te tonen dat je voldoet aan de voorwaarde van
‘ouder(s) met een cruciaal beroep’.
Inschrijven kan tot en met 1 april 2020.

