OCMW BEVER
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Sterretje01@skynet.be
Vrijdag 30 oktober 2020

Beste ouder,
Naar aanleiding van de precaire situatie in ons land, ten gevolge van de sterk stijgende
coronabesmettingen, besliste de Burgemeester van Bever vandaag dat IBO Het Sterretje ook tijdens de
herfstvakantie van 3 tot en met 6 november doorlopend ENKEL NOODOPVANG zal organiseren van 6u30
tot 18u30.
Deze opvang geldt voor uitsluitend voor alle kinderen wonend of schoolgaand in de gemeente Bever, die
naar het basisonderwijs gaan, en waarvoor opvang noodzakelijk is.
We vragen jullie deze opvang alleen in nood te gebruiken, en uw kinderen zo veel mogelijk thuis op te
vangen. We vragen dit ook aan thuis werkende ouders.
We begrijpen dat dit veel vraagt van u als ouders. We vragen u dit enkel en alleen om de verspreiding van
het virus mee trachten in te dijken.
Gelieve ons persoonlijk, via mail of telefonisch te laten weten of u van de noodopvang voor de
herfstvakantie zou gebruik maken en zo ja, voor welk kind(eren) en op welke dag(en).

De basisafspraken bij de breng- en haalmomenten blijven gelden. We vragen om die ALTIJD toe te passen:





Draag een mondmasker
Pas handhygiëne toe
Houd 1,5 meter afstand van andere ouders en de kinderbegeleider
Kom je kind alleen ophalen, zoveel mogelijk dezelfde persoon brengt en haalt het kind

Wat moet je doen bij een reis naar een oranje of rood risicogebied?
Volg de richtlijnen van de Federale regering:


Kom je uit een rood gebied? Dan geldt een verplichte thuisisolatie en kan je kind 14 dagen niet naar de
opvang komen.



Kom je uit een oranje gebied? Is jouw kind jonger dan 3 jaar, dan hoeft het niet in thuisisolatie. Je
houdt de gezondheid van je kind goed in het oog. Is je kind ouder dan 3 jaar, dan gaan we met jou in
overleg.

Van zodra jouw kind naar de opvang komt, geeft u de stilzwijgende bevestiging dat u noch uw kind niet in
deze gebieden bent geweest of reeds 14 dagen quarantaine hebt doorlopen.
Van zodra jouw kind naar de opvang komt, geeft u eveneens de stilzwijgende bevestiging dat uw kind niet
in hoog risico contact kwam met een COVID 19 positief geteste persoon of indien dit wél het geval was,
reeds de hiervoor nodige dagen quarantaine heeft doorlopen.
Alvast bedankt voor de ‘veilige’ samenwerking.
Isabelle Vanderputten en Valérie Vrancx
Coördinatoren IBO Het Sterretje

