Ferm Kinderopvang Hoegaarden
Nieuwsbrief werking vanaf 1 september 2020
Beste ouders, het nieuwe schooljaar staat al weer voor de deur. Ook dit schooljaar zal nog opstarten
met enkele specifieke corona afspraken. Mogen we vragen om deze nieuwsbrief nauwkeurig door te
nemen, zodat we er samen een aangenaam en vooral veilig schooljaar van kunnen maken.

Algemene werking
Kind en Gezin heeft ook voor de buitenschoolse opvang, een draaiboek uitgewerkt om het schooljaar
weer zo normaal en toch veilig mogelijk te laten opstarten. Hierin benadrukt men dat kinderen
onderling het virus amper verspreiden en hun buitenschoolse activiteiten terug zo normaal mogelijk
moeten kunnen opnemen. Dit wil zeggen dat ook wij als opvang terug kunnen gaan naar onze
werking van voor maart, mits enkele belangrijke aandachtspunten naar de volwassenen toe (zie
aandachtspunten). Concreet wil dit zeggen dat onze werking er terug als volgt zal uitzien;
1. Voor de kinderen van de Gemeentelijke Basisschool
o Vestiging doelstraat ( kleuters +1-4lj)
Ochtend;
Alle kinderen die opvang nodig hebben, kunnen vanaf 7u terecht in onze
hoofdlocatie aan de polder. Zij worden rond 8u15 met de bus naar de doelstraat
gebracht.
Avond + woensdag nm;
Op woensdag namiddag en vrijdag avond, worden alle kinderen die niet tijdig
afgehaald worden, naar onze hoofdlocatie aan de polder gebracht.
Op maandag, dinsdag en donderdag avond worden de kinderen die voor 17u
afgehaald worden, opgevangen in de korte opvang in de doelstraat zelf. De kinderen
die na 17u opgehaald worden, worden meteen na schooltijd al met de bus naar de
polder gebracht, waar we tot 18u30 opvang aanbieden. OPGELET het is zeer
belangrijk dat jullie de school laten weten, naar welke opvang jullie kinderen dienen
te gaan. Spreek dit dus goed af met de klasleerkracht, want zij zetten de kinderen in
de juiste rij en dus al dan niet op de bus! We vragen uitdrukkelijk om de kinderen die
voor 17u opgehaald worden, NIET naar de hoofdlocatie te laten komen.

o

Vestiging Kloosterstraat (5-6 lj)
Ochtend en avond en woensdag nm;
Opvang in de polder.

o

Vestiging Outgaarden (kleuterschool)
Ochtend en avond;
Opvang in Outgaarden zelf.
Woensdag namiddag;
De kinderen worden naar de hoofdlocatie aan de polder gebracht.

2. Voor de kinderen van Mariadal en SLO Mariadal
o Ochtend, avond en woensdag namiddag
Alle kinderen van zowel Mariadal als van het bijzonder onderwijs kunnen ’s morgens
van 7u en ’s avonds tot 18u30 weer gewoon terecht in onze hoofdlocatie aan de
polder. Zij worden te voet van en naar de school gebracht.
3. Voor alle scholen;
o We werken dus niet meer met aparte bubbels per school en ook niet meer met een
maximum aantal kinderen per week. Alle kinderen die opvang nodig hebben, kunnen
terug bij ons terecht.
o In onze hoofdlocatie aan de polder, houden we wel de leeftijdsgroepen nog uit
elkaar, net zoals vroeger. MAAR hier gaan we een aanpassing in uitproberen. We
gaan in september ook de kinderen van het 1e leerjaar al laten aansluiten bij de
groep van de lagere school (en dus niet meer bij de kleuters zoals de voorbije jaren).
Op die manier sluiten we beter aan bij de werking van de scholen. Moesten we
merken dat onze lagere schoolgroep dan te groot is voor de beschikbare ruimte,
kunnen we hier later wel opnieuw een aanpassing aan doen.
o We zullen op maandag, dinsdag en donderdag avond ook terug de mogelijkheid
bieden om de kinderen die dit wensen, huiswerk te laten maken. Wij zorgen voor
een rustig lokaal, waar de kinderen zelfstandig hun huiswerk dienen te maken. We
vertrouwen hiervoor op de kinderen hun keuze en zullen geen kinderen verplichten
of agenda’s nakijken. Kinderen dienen in deze ruimte ook stil te zijn, om op die
manier de rust te kunnen garanderen.

Belangrijke aandachtspunten
o In de lagere school groep (of in een gemengde groep) dient de begeleiding vanaf 1
september terug een mondmasker te dragen, ook in contact met de kinderen.
o

In contact met de ouders dient er steeds een mondmasker gedragen te worden,
zowel door onze begeleiding als door jullie als ouders. We vragen dus zeer
uitdrukkelijk om zowel op de parking (waar je soms dient te wachten) als op de
speelplaats een mondmasker te dragen. Respecteer ook steeds de social distancing!

o

Bij het brengen en het ophalen, is het nog steeds niet de bedoeling dat de
volwassenen in de speelruimtes komen. Daarom behouden we de 2 verschillende
poorten voor het brengen en ophalen van de kleuters en de lagere schoolkinderen
en zal er ook een plaats en extra bel komen voor de kinderen van het huiswerk! Eens
onze zomerwerking afgelopen is, zullen we alles klaarmaken en aan de locaties
duidelijk ophangen. We bezorgen jullie hier 31/8 ook nog een specifiek plan van,
zodat het duidelijk is hoe het brengen en het ophalen zo veilig mogelijk kan
gebeuren.

Indien er vragen zijn dan kan je hiervoor steeds bij de verantwoordelijke terecht op
kthiry@samenferm.be of bij onze begeleiding op de locaties!

Groetjes van het Ferm Kinderopvang team Hoegaarden!

