
 
1 

 

 Aan de ouders van kinderen  

verblijvend in de buitenschoolse opvang tijdens de paasvakantie 2021, 

 

 

 

 

Beste ouder, 

 

De paasvakantie nadert met rasse schreden. Speelplezier voor de kinderen staat dan voorop. Om de 

opvang veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, volgen we daarbij nauwgezet de laatste richtlijnen van 

het Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin) van 9 maart 2021. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Onze begeleidsters zullen altijd een mondmasker dragen, ook wanneer ze in contact komen met 

volwassenen, zoals bij het breng- en afhaalmoment 

• De begeleidsters en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen. 

• Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd. 

• We vormen contactbubbels van maximum 25 kinderen en begeleiders. Die contactbubbel blijft de 

hele week dezelfde. 

• We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer  een besmetting van een kind of begeleider wordt 

vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van contactonderzoek. . Alle ouders zullen 

dan  worden geïnformeerd. Je krijgt dan meteen ook te horen wat je te doen staat.. 

 

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen? 

• Je draagt een mondmasker wanneer je je je kind komt brengen of ophalen. 

• Je wast of ontsmet je handen voor- en nadat je je kind kwam brengen of ophalen. 

• Je mag je kind voor enkele dagen. Inschrijven voor de volledige week is niet verplicht. 

• Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis. 

• Als je kind op de opvang ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen. 

 

Hoe schrijf je voor de opvang in? 

Gezien de omstandigheden werd er gekozen voor een inschrijvingsbeleid waar op voorhand inschrijven 

een “must” is zodat de contactbubbels kunnen bewaard blijven in de opvang. 

Gezien de inschrijvingen tot 25 per groep lagere schoolkinderen en 25 per groep kleuters beperkt is, 

kan uw inschrijving mogelijk niet weerhouden worden. 

Laattijdige aanvragen worden niet geaccepteerd. 

 

Let op: inschrijven=betalen,  

enkel op voorlegging van een doktersattest wordt uw inschrijving geannuleerd.  

Wij hanteren deze regeling om de contactbubbels te beheersen en om te voorkomen dat er bubbels 

worden samengesteld met kinderen die afwezig blijven op gereserveerde dagen. 

 

Wij vragen u nadrukkelijk om uw kind(eren) zo veel als mogelijk thuis op te vangen. 
De opvanginitiatieven zijn er enkel voor ouders die echt geen ander alternatief hebben. 
Ook zieke kinderen horen niet thuis in de opvang. 

https://www.youtube.com/watch?v=dF6qpbC4olA&feature=emb_title
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U  kan uw kind inschrijven in één van onderstaande locaties.  

 

o Helchteren 

Opvang in school de Biekorf (kleuters en lagere schoolkinderen)  

Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in het wijkschool Sonnis, LS  Biekorf, KS 

Klim-op en VBS Lillo 

o Houthalen-Centrum 

Opvang in school Het Centrum (kleuters) en zaal Broederkring (lagere schoolkinderen) 

▪ Uitsluitend  voor de kinderen die naar school gaan in school de Schakel, school 

Centrum, school Lucerna en school Sprankel (Meulenberg) 

o Laak 

Opvang in school de Lakerberg (lagere schoolkinderen) en winterkapel Laak (kleuters) 

▪ Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in KS de Kleine Reus en LS de 

Lakerberg 

o Houthalen-Oost 

Opvang in school de Griffel (lagere schoolkinderen) en school de Kleine Kunstenaar 

(kleuters) 

▪ Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in wijkschool Limbouw, School Park 

van Genk, KS De Kleine kunstenaar en LS de Griffel 

 

De opvang is geopend vanaf 7u tot 18u. 

 

Inschrijven voor de volledige paasvakantie kan tot en met 28 maart 2021. 

 

Er worden GEEN inschrijvingsformulieren in de opvang aangenomen, maar je bezorgt het 

inschrijvingsformulier aan één van de coördinatoren : 

 

Dit doe je:  

o via mail aan: BKOinschrijvingenpasen@houthalen-helchteren.be 

OF 

o via afgifte in het KDV de Sijsjes tussen 9 en 12 uur (uiterlijk 26 maart 2021) 
 

 

 

Vriendelijke groeten 

Het voltallige bko-team 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER BKO  

PAASVAKANTIE 2021 

 

 

 

 

NAAM en VOORNAAM KIND:  ………………………………………………………………………………………… 

gaat naar school in (gelieve in te vullen) 

• lagere school: ………………………………………………..  

• kleuterschool ………………….…………………………….. 

 

Schrijft in ……………………………………………………..(opvanglocatie) voor de krokusvakantie op : 

Maandag 5 april 2021   (GESLOTEN) PAASMAANDAG 

Dinsdag 6 april 2021   van ………………..u tot …………………..u 

Woensdag 7 april 2021   van ………………..u tot …………………..u 

Donderdag 8 april 2021   van ………………..u tot …………………..u 

Vrijdag 9 april 2021          van ………………..u tot …………………..u       

Maandag 12 april 2021  van ………………..u tot …………………..u 

Dinsdag 13 april 2021  van ………………..u tot …………………..u 

Woensdag 14 april 2021  van ………………..u tot …………………..u 

Donderdag 15 april 2021  van ………………..u tot …………………..u 

Vrijdag 16 april 2021                  van ………………..u tot …………………..u                                        

 

Inschrijven kan  uiterlijk tot en met 28 maart 2021: 

• via mail aan bkoinschrijvingenpasen@houthalen-helchteren.Be 

• Via afgifte aan het onthaal in het KDV de Sijsjes tussen 9 en 12 uur (uiterlijk 26 maart 2021) 

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan telefonisch contact op via 011/49 23 77. 


