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Beste ouders,
Betreft :

Infano houdt het virus buiten !

Vanaf 4 mei gaan heel wat bedrijven opnieuw open. Op 11 mei volgen de winkels en op 18 mei
gaan de scholen ook geleidelijk weer open.
We zetten even op een rij welke kindjes er welkom zijn vanaf 4 mei 2020.
•
Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en
essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
•

Kinderen voor wie er geen enkele andere opvang mogelijk is .

•

Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin
met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een
moeilijke thuissituatie.

•

Kinderen van thuiswerkende alleenstaande ouders .

•

De kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de contactbubbels.

Zolang de coronamaatregelen gelden moeten ouders die hun kinderen verplicht of
vrijwillig thuishouden niet betalen voor de afwezigheidsdagen, tot en met 7 juni 2020.
Ouders verliezen ook geen respijtdagen dit blijft van toepassing tot tegenbericht.
Omdat er vanaf 4 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor
de veiligheid. De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden.
Bijkomend vragen we aan ouders om:
•
Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten.
•
Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang.
De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden.
•
Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en haalmoment
•
Ouders worden aan de ingang opgewacht door een begeleidster met een Chirurgisch
mondmasker ,zij geeft verdere instructies aan de ouders .
•
Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang.

Voor ouders en kinderen:
De begeleidster zal u toegang geven tot het
kinderdagverblijf
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Houd minstens 1.5 meter afstand, de juiste
afstand is aangeduid

Beperk het breng- en haalmoment tot 1 ouder

Gelieve geen grootouders, broers of zussen in te
schakelen voor het brengen/halen van uw kind

Ouders dienen de aanwezigheidslijst
momenteel maar 1 x per week af te tekenen
met een eigen meegebrachte balpen.

Ontsmet uw handen vóór het afgeven van uw kind
met de voorziene handgel

De overgang naar de kleuterschool betekent eveneens de overgang naar een nieuwe
contactbubbel die zou kunnen leiden tot een verdere verspreiding van het virus.
Infano VZW wil u de mogelijkheid aanbieden om de huidige contactbubbel van uw kindje
niet te verbreken door de huidige opvang te laten doorlopen en het instapmoment in de
kleuterschool uit te stellen naar een latere datum.

Gelieve de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf per mail op de hoogte te
brengen of uw kindje al dan niet aanwezig zal zijn , zodat wij ons organisatorisch
kunnen voorbereiden .

Zorg goed voor jezelf en je naasten.
Vriendelijke groeten ,
Veronique Goeman.
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