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Contact  

Nathalie LELEU  -  diensthoofd kinderopvang 

Miet LOONES – verantwoordelijke kinderopvang 

T. 058 51 80 74  

dvo@koksijde.be     speelplekke@koksijde.be 

 

  

  

Betreft 

NOODOPVANG VOOR 3de, 4de en 5de leerjaar + 

Kleuters 

 

 

Koksijde, 15/05/2020 

 

 

 

Beste ouder 

 

 

Vanaf maandag 18 mei organiseert het gemeentebestuur van Koksijde noodopvang voor 3de, 4de en 5de leerjaar + 

kleuters voor alle Koksijdse scholen in een opvangruimte buiten de eigen school. Deze kinderen krijgen nog geen 

les en worden daarom apart opgevangen. Op die manier krijgt de school de kans om de andere kinderen volgens de 

strenge maatregelen les te geven. 

Je kind wordt er opgevangen door leerkrachten van de eigen school en die krijgen daarbij hulp van begeleidsters 

buitenschoolse kinderopvang en personeelsleden van andere diensten van het Lokaal Bestuur Koksijde.  

De kinderen worden in kleine groepjes opgevangen. We zijn ons bewust dat de omgeving anders is en ongekend bij de 

kinderen. Ze zullen ook heel wat nieuwe gezichten zien. We proberen steeds in het belang van je kind te werken en 

rekening te houden met ieders welzijn. Veiligheid is echter prioritair en we zullen ons aan tal van 

veiligheidsmaatregelen moeten houden. We rekenen hierbij op de medewerking van iedereen.  

 

LOCATIE 

Breng jouw kind zelf naar deze locatie; er is geen vervoer voorzien tussen de school en de noodopvang.  

In de noodopvang wordt verwacht aanwezig te zijn ten laatste om 8.45 u. Blijft je kind een halve dag, dan wordt het 

om 12 u. opgehaald. Komt je kind in de namiddag dan wordt het ten laatste om 13 u. verwacht. Om 16 u. eindigt de 

schooldag, vanaf 16.15 u. begint de naschoolse opvang. Voor- en naschoolse opvang + woensdagnamiddag is 

betalend (zie verder). 

 

DOELGROEP 
KLEUTEROPVANG en LAGERESCHOOLKINDEREN 

- enkel voor kinderen waarvan BEIDE ouders buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien 

- kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

 

Er wordt steeds een werkgeversattest van beide ouders gevraagd bij inschrijving.  

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven voor de noodopvang gebeurt steeds via de school. Wekelijks wordt een Google Docs document 

doorgestuurd waarop je kan aanduiden op welke dagen je noodopvang nodig hebt. Je kan inschrijven tot TEN LAATSTE 

WOENSDAG voor de week nadien. 

 

SOCIAL DISTANCING en MONDMASKERS 

kleuters: 
- geen social distancing 

- mondmasker niet nodig, niet voor de kinderen, niet voor de begeleider bij de kinderen. 

- Wél mondmaskers voor de begeleider bij contact ouders bij breng- en afhaalmoment 
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Lagereschoolkinderen: 

- social distancing zo goed mogelijk naleven 

- kinderen tot 12 jaar dragen GEEN mondmasker 

- Wél mondmasker voor begeleider bij lagereschoolkinderen ! 

Ouders: 

- dragen mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen 

- respecteer veilige afstand vooral op ‘spitsmomenten’ 

- komen alleen het kind ophalen en niet met broertje, zusje, andere volwassenen, … 

- Ouders komen niet binnen in de opvang maar zetten hun kind bij de inkom af. Volg daarbij de lijnen en pijlen en de 

instructies van de aanwezige begeleiders.  

- We vragen je kind snel en kordaat af te zetten en het afscheid kort te houden. 

 

UREN EN KOSTPRIJS 

De opvang is voorzien van 7.30 tot 18.30 u. 

Tijdens de schooluren is die GRATIS. 

Voor- en na-opvang én opvang op woensdagnamiddag is TE BETALEN. U krijgt daarvoor een factuur van de 

buitenschoolse opvang. 

Vooropvang: 7.30u tot 8.15u: 0.85 euro per begonnen halfuur. 

Na-opvang: 16.15u en op vrijdag vanaf 15.15u tot 18.30u: 0.85 euro per begonnen halfuur. 

Woensdagnamiddag: vanaf 12.30 tot 18.30 u.: 

-  voor opvang van minder dan 3 uren: € 4 
-  voor opvang tussen 3 en 6 uur: € 6 

- voor opvang van 6 uren en meer: € 10,50 

Bij te laat afhalen wordt een boete aangerekend. 

 

BRUGDAGEN, SNIPPERDAGEN en FEESTDAGEN 

Letterzee: snipperdag 20 mei, 2 juni + 3 juni: school gesloten en geen noodopvang 

Gemeentescholen: snipperdag 8 juni: geen school en geen noodopvang die dag.  

Alle scholen geen school op brugdag op 22 mei: is er geen school en geen noodopvang ! 

Feestdagen 21 mei en 1 juni: is er geen school en geen noodopvang. 

 

MAALTIJDEN 

Wij vragen je om alles mee te geven aan uw kind: lunchpakket + drinkbeker met water. Voorzie ook een koek of een 

stukje fruit voor tussendoor. We voorzien water zodat de beker eventueel kan bijgevuld worden.  

 

PRETEACHING 

Omdat de leerlingen in het 3de, 4de en 5de leerjaar de kans zouden krijgen om huistaken af te werken en lessen te volgen 

via pre-teaching vragen wij aan de ouders je zoon/dochter een laptop/tablet mee te geven + verlengkabel. Zorg dat 

deze steeds GENAAMTEKEND is. Breng eventueel ook oortjes of een koptelefoon mee als dit beter blijkt voor de 

concentratie. Let er op dat je kind deze steeds terug mee neemt bij het verlaten van de noodopvang.  

  

We willen jullie bedanken om deze maatregelen te willen naleven. Het is voor ieder van ons een ontzettende uitdaging 

om dit samen te verwezenlijken. We houden jullie op de hoogte van eventuele wijzigingen die ons van hogerhand worden 

opgelegd. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Joeri STEKELORUM Marc VANDEN BUSSCHE        Stéphanie ANSEEUW  Lander VANHOVE 

gemeentesecretaris burgemeester        de afgevaardigde schepen   de afgevaardigde schepen  
            (art.183 GD)   (art.183 GD) 
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