
 

 
 
 

Zomervakantie 2020 –aangepaste versie Corona juni 2020 
 
Beste ouders, 
 
De zomervakantie nadert met rasse schreden. Speelplezier voor de kinderen staat dan voorop. Om 
de opvang veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, zijn we nu alvast gestart met de 
voorbereidingen: 
 
Wij zijn echter genoodzaakt alle reeds eerder gemaakte reservaties kosteloos te annuleren en een 
nieuwe inschrijvingsprocedure op te starten. Wij geven ook nog de aanbevelingen vanuit het 
Agenstschap Opgroeien (voorheen K&G) mee op het eind van deze informatiebrief.   
 

Laatste schooldag dinsdagnamiddag 30 juni 2020 
 
Op 30/06 sluiten de scholen uit de St-Lodewijksgroep (met uitzondering van Noordveld) om 11u50 
de deuren. 
Ook voor deze namiddag dient er op voorhand ingeschreven te worden .  
!!!Let wel: op deze dag worden geen warme maaltijd noch 4 uurtje door ons voorzien! 
 

Zomervakantie  
 
Wij organiseren gedurende de komende zomervakantie, telkens van 7u00 tot 19u00, 
buitenschoolse kinderopvang. 
 
Voor deze vakantie zullen we alles als volgt regelen: 
 
Fase 1  
Je kan enkel inschrijven voor een volledige week (een week loopt van maandag tot en met 
vrijdag) en voor volle dagen. Deze eerste inschrijvingsperiode vangt aan op 03/06 en 
loopt tot en met 07/06. (onder voorbehoud van nog beschikbare plaatsen). 
 
Fase 2  
Je kan enkel inschrijven voor minimum 4 dagen per week (een week loopt van maandag tot en 
met vrijdag). Deze inschrijvingsperiode loopt van 08/06 tot en met 14/06 (onder voorbehoud 
van nog beschikbare plaatsen). 
 
Fase 3 
Je kan enkel inschrijven voor minimum 2 dagen per week (een week loopt van maandag tot en 
met vrijdag). Deze inschrijvingsperiode loopt van 15/06 tot en met 21/06 (onder voorbehoud 
van nog beschikbare plaatsen).  
 
Fase 4 
Je kan inschrijven voor individuele dagen. Deze inschrijvingsperiode loopt van 21/6 tot we 
volzet zijn. (onder voorbehoud van nog beschikbare plaatsen). Dit kan enkel per mail op 
volgend emailadres: secretariaat@ibokakelbont.net (niet meer onine via Tjek mogelijk).  
 

Onze bubbels tijdens de zomervakantie  
 

mailto:secretariaat@ibokakelbont.net


 

AKK: Koude Keukenstraat 8b te St-Andries: 1 contactbubbel met 45 beschikbare plaatsen. 
MOK: Oude Kerkstraat 23 te St-Michiels: 2 contactbubbels met in totaal 75 beschikbare plaatsen 
AKL: !Extra locatie! Knotwilgenlaan 24 te Sint-Andries: 1 contactbubbel met 30 beschikbare 
plaatsen voor kleuters, maar eventueel kunnen hun oudere broer/zus hier ook terecht. 
ANS: Noordveldstraat 31 te St-Andries: locatie met extra voorzieningen voor kinderen met zorg: 1 
contactbubbel met 18 beschikbare plaatsen 
 
open van 1/7/2020 tot en met 17/07/2020 en 10/08/2020 tot en met 31/08/2020 
 
PET: Petteflet, Gerard Davidstraat 6, 8000 Brugge : 1 contactbubbel met 45 beschikbare 
plaatsen 
 
Open van 1/7/2020 tot en met vrijdag 17/7/2020 en 10/08/2020 tot 28/08/2020 
 

Extra informatie  
 

• Wij kunnen 213 unieke plaatsen per week aanbieden voor ons ongeveer 1400 tellende 
klantenbestand.  

 
• De anders geldende prioriteiten (zie op onze website) worden ook verder gerespecteerd. 

 
• Er wordt zoals andere zomervakanties vanuit verschillende thema’s gespeeld, geleefd en 

beleefd. 
 

• In de maanden juli en augusutus worden er opnieuw warme maaltijden en 4 uurtjes 
voorzien. Deze dienen, samen met de opvang, steeds gereserveerd te worden.  

 
• Alle geplande daguitstappen zijn omwille van Corona maatregelen geschrapt.  

 
• Op warme dagen is het aangeraden een hoedje of petje mee te brengen. Een 

zwempak/broek en badhanddoek kunnen ook nuttig zijn als wij met water spelen. 
 

• Zieke kinderen kunnen wij niet toelaten, omwille van besmettingsgevaar. 
 

• Kan uw kind om één of andere reden niet komen, verwittig de begeleiding vóór 8u45 uur, 
zodat -indien nodig- de warme maaltijd kan afgebeld worden. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

  

• Onze begeleiders zullen altijd een mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met 

volwassenen, bijvoorbeeld wanneer je je kindje komt brengen of afhalen. Bij de kinderen doen 

ze dat niet. 

 

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

 

• Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd.  

 
• We vormen wekelijks contactbubbels van maximum 50 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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dF6qpbC4olA&feature=emb_title


 

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen? 
 

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

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

• Het is geen probleem wanneer je de buitenschoolse opvang combineert met de opvang 
binnen je verruimde contactbubbel (bijvoorbeeld: de grootouders).  

  
• Je mag je kind voor enkele dagen of weken inschrijven. Inschrijven voor een volledige 

week is niet verplicht, maar ten zeerste aan te raden om de contactbubbels per week 
intact te houden.  

 
• Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je  kind kan dus niet enkele dagen 

naar het sportkamp en op andere dagen naar de buitenschoolse opvang in dezelfde week. 
Per week kan je wel wisselen van type activiteit. 

 
• 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. 

 

Wat vertel je aan je kind? 
  
Het wordt voor je kind vast en zeker een fijne zomervakantie, waarin het ongedwongen en met 
een gerust hart kan spelen. Stel je kind dus zeker gerust en vertel hem of haar wat het mag 
verwachten in de opvang. De opvang zal er een tikkeltje anders uitzien dan vroeger en misschien 
zijn ook niet alle lokalen ter beschikking. Dat zal echter het speelplezier niet in de weg staan. 

 
Praktisch 
 
Inschrijven kan je via de 2 linken met code (aparte link voor 30/06 + juli en een 2e link voor 
augustus) die u nog, naast deze mail, vanuit Ouderportaal Tjek ontvangt als u een actief 
gezinsdossier bij ons heeft. Bekijk zeker ook even uw spam of ongewenste mail.  
 

Let op! Graag willen wij u er nog attent op maken dat, na de annulatieperiode met administratieve kost elke 
ingeschreven dag aangerekend wordt. Indien uw kind ziek is kan u ons wel een bewijs van ziekte van uw kind 
voor die dag/dagen aan ons bezorgen. Dit attest dient binnengebracht voor opmaak van de betrokken factuur = 

voor einde van die maand (zie huishoudelijk reglement art.3 §5). 

 
De tarieven zijn: 
  

€13,60 voor een volle dag  
€3,28 voor een warme maaltijd 
€1,10 voor een gezond vieruurtje 
 

Er wordt 25% vermindering verleend op de totale ouderbijdrage (= exclusief vieruurtje/warme 
maaltijd), bij de opvang door meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag. 
 
Uw aanvraag is pas definitief na ontvangst van de bevestiging.  
 
Met vriendelijke groeten, 

 

 
 

 
Jan Vansteelandt, coördinator IBO Kakelbont 

050/388.884             www.ibokakelbont.net    secretariaat@ibokakelbont.net 
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