Beste ouder(s),
Stilaan mogen we uitkijken naar de zomervakantie. We streven ernaar om de opvang niet alleen
aangenaam, maar ook veilig en vlot te laten voorlopen. Daarom starten we nu alvast met de
voorbereidingen, waarbij we nauwgezet de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien (voorheen Kind
en Gezin) volgen.
Aangezien de richtlijnen voor dagopvang en buitenschoolse opvang verschillen, geven we hierbij graag
een overzicht:
Dagopvang
(baby’s /peuters)

Buitenschoolse opvang
(schoolkinderen)

De 4 contactbubbels van baby’s en peuters Er wordt gewerkt met twee contactbubbels: één
blijven volledig geopend.
van 18 kinderen en één van 8 kinderen.
Contactbubbels blijven de hele week dezelfde.
Begeleiders dragen enkel een mondmasker bij Begeleiders dragen een mondmaskers, zowel bij
contact met volwassenen.
contact met volwassenen als kinderen.
De opvang kan gecombineerd worden met Je schrijft je kind per week in voor één type
opvang binnen je verruimde contactbubbel (bv. activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar
grootouders) .
een sportkamp en op andere dagen naar de
buitenschoolse opvang binnen dezelfde week.
Per week kan je wel wisselen van type activiteit.
Je mag je kind voor enkele dagen per week of
volledige weken inschrijven. Indien er een te
grote vraag is zullen we de opvang beperken tot
maximum 4 weken. Op deze manier willen we
tegemoet komen aan de noden van zoveel
mogelijk gezinnen.
Hoe kan je inschrijven?
-

Inschrijven kan vanaf dinsdag 25 mei tot en met vrijdag 11 juni, op volgende manieren:
 Via het inschrijvingsformulier. Dit ontvangt u op dinsdag 25 mei via mail en kan u ons
ingevuld terugbezorgen op kinderdagverblijf@diest.be .
 Of digitaal via www.diest.be/kdv-zomeropvang-2021. Deze link zal op 25 mei vanaf
8u opengesteld worden.
- De datum van inschrijving bepaalt de volgorde. Ten laatste op vrijdag 18 juni weet je of de
inschrijving in orde is.
Opgelet! Kinderen kunnen zonder inschrijving niet naar de opvang gebracht worden.
Meer informatie? Je kan de verantwoordelijken van de opvang bereiken
op het nummer 013/322192.
Wij wensen jullie een fijne en vooral gezonde vakantie toe!

Team ‘t Kevertje

