Uit in Puurs-Sint-Amands

Noodopvang vanaf 29 maart
25
mrt
2021

Noodopvangmogelijkheden vanuit de gemeente Puurs-Sint-Amands.
De Vlaamse overheid heeft beslist dat alle lagere scholen een week vroeger sluiten.
 Voor de week van 29/03 tot 2/04 voorzien we noodopvang voor alle lagere schoolkinderen. De scholen voorzien
noodopvang voor de kleuters.
 Tijdens de paasvakantie, vanaf 6 april, voorzien we noodopvang voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen.
Omwille van de huidige maatregelen zijn onze plaatsen beperkt. We kunnen plaats voorzien voor slechts een beperkt aantal
contactbubbels met telkens 10 kinderen.
Bent u in de mogelijkheid om zelf opvang te voorzien? Dan moedigen we dit sterk aan.
Onderaan kan u meer informatie terugvinden over de noodopvang. We vragen om bij je inschrijving indien mogelijk, een
attest voor te leggen van je werkgever en je opvangvraag te motiveren. Zo willen we, met de beperkte plaatsen die we
hebben, opvang voorzien voor ouders die het echt nodig hebben.
Let op: inschrijven op onderstaande lijsten garandeert je nog geen plaats bij de noodopvang.

Noodopvang van 29/03 tot 2/04:
Inschrijven kan tot vrijdag - 26/3 - 13:00u
Wij voorzien noodopvang in de week van 29/03 tot 2/04 uitsluitend voor lagere schoolkinderen. Hierdoor kunnen we geen
voor- en naschoolse opvang voorzien voor de kleuters. Er zal voor de kleuters noodopvang worden voorzien door de
school.
 We werken met weekbubbels: dat wil zeggen dat wanneer je kind bepaalde dagen niet komt, je op die momenten een

plaats van een ander kind in neemt. We vragen je daarom bij voorkeur een hele week in te schrijven met een verplicht
minimum van 3 dagen.
 Je kan je kind tijdens deze week komen brengen tussen 8u en 9u en ze terug ophalen tussen 16.30u en 17.30u.
Respecteer deze uren. Mondmasker tijdens het breng- en ophaalmomenten is verplicht!
 Tussen de breng- en afhaalmomenten (9u en 16.30u) blijven de poorten toe.
Vanaf vrijdagnamiddag (26/3) kan je een mail ontvangen met meer informatie over je inschrijving.
Inschrijven doe je via dit formulier: Inschrijving noodopvang 29/03 - 02/04

Paasvakantie van 6/4 tot 16/4
Inschrijven kan tot maandagmiddag - 29/3 - 13:00u
Wij voorzien tijdens de paasvakantie noodopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen.
 We werken met weekbubbels dit wil zeggen dat wanneer je kind bepaalde dagen niet komt, je op die momenten een
plaats van een ander kind in neemt. We vragen je daarom bij voorkeur een hele week in te schrijven met een verplicht
minimum van 3 dagen.
 Je kan je kind tijdens deze week komen brengen tussen 8u en 9u en ze terug ophalen tussen 16.30u en 17.30u.
Respecteer deze uren. Mondmasker tijdens het breng- en ophaalmomenten is verplicht!
 Tussen de breng- en afhaalmomenten (9u en 16.30u) blijven de poorten toe.
Vanaf dinsdag (30/3) ontvang je een mail met meer informatie over je inschrijving.
Inschrijven doe je via dit formulier: Inschrijving noodopvang paasvakantie.
Ook Ferm voorziet noodopvang tijdens de paasvakantie. Verdere informatie volgt vanuit Ferm.

Opgelet!
We willen iedereen ook nog even aan deze coronamaatregelen herinneren:
 Is je kind ziek? Gelieve dan niet naar de opvang te komen.
 Is er iemand in het gezin die een coronatest heeft laten afnemen? In afwachting van dit resultaat mag je kind NIET naar
de opvang komen.
Bijkomende info of vragen via desloeber@puursam.be, vrijetijdsloket@puursam.be of 03 203 27 05

