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Beste ouders 

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen zijn de draaiboeken van Kind en Gezin 

opnieuw aangepast. De volledige draaiboeken kan je vinden op de website van Kind en 

Gezin www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus (onder de titel 

Kinderopvang). 

We briefen je bij deze graag over de belangrijkste wijzigingen: 

- Een mondmasker bij breng- en haalmomenten blijft verplicht.  

- Ouders worden bij ons nog steeds niet toegelaten in de speelruimtes. 

- Houd afstand met andere ouders/begeleiders/andere kinderen. 

- Zieke kinderen (vanaf 3 jaar)  

Vertoont het kind Covid-symptomen, moet het getest worden. 

 Covid-symptomen zijn: 

 Minstens 1 van volgende hoofdsymptomen, die acuut ontstaan zijn, zonder 

 andere duidelijke oorzaak: hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de 

 borst, geurverlies, smaakverlies 

 Minstens 2 van volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:         

 Koorts > 38° (*), spierpijn, vermoeidheid, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, 

 verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val 

 Verergering van chronische ademhalingsproblemen (COPD, astma, chronische 

 hoest) zonder duidelijke oorzaak. 

- Warme maaltijden kunnen terug besteld worden/geannuleerd worden op 

woensdagen. Dit kan uiterlijk op de dag zelf tot 8u45. 

- Bij een vermoeden van een besmetting in uw gezin graag zo snel mogelijk 

melden op het nummer 050/388 884 of 0476/04 96 33 (dus zeker ook de opvang 

verwittigen naast de school!) 
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- Groepsindeling buitenschoolse opvang vanaf 1 september 2020 

Vanaf september moeten kinderen niet langer ingedeeld worden in 

contactbubbels en mogen kinderen uit verschillende scholen op 1 locatie 

opgevangen worden. 

Het is wel belangrijk dat volwassenen het aantal nauwe contacten met kinderen 

per week beperken. Daarom zullen de kinderbegeleiders per week zoveel 

mogelijk gekoppeld worden aan vaste groepen kinderen. 

Vanaf september dragen de kinderbegeleiders terug een mondmasker bij alle 

schoolkinderen. Kinderen gaan dan naar school, de opvang, een sportclub, de 

jeugdbeweging. Zo komen ze gedurende een week met verschillende 

volwassenen in contact. Omdat volwassenen wel kinderen kunnen besmetten, 

moeten ze voorkomen dat de kinderen besmet geraken. 

 

 

Indien je nog vragen hebt, kan je steeds de coördinator van de buitenschoolse opvang 

terecht. 

 

We willen je nogmaals heel erg bedanken voor je medewerking en wensen jou en je 

gezin nog een goede start op school!  

 

 

Vriendelijke groeten 

Jan Vansteelandt 

Coördinator IBO Kakelbont 

Algemeen coördinator vzw Paideia 

Koude keukenstraat 8b 

8200 Sint Andries 

050 388 884 
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