
Beste ouders, 

 

Vanaf zondag 7 juni om 8u starten de inschrijvingen voor de zomervakantie. Jullie zullen zien dat 

deze enigszins anders zullen zijn omwille van de coronamaatregelen voor de Buitenschoolse Opvang. 

Wat mag je van ons verwachten? 

ALGEMEEN  

- Speelplezier voor de kinderen staat voorop.  

- De begeleiders zullen altijd een mondmasker dragen wanneer ze in 

contact komen met volwassenen, bijvoorbeeld wanneer je je kind komt 

brengen of afhalen. Bij de kinderen doen ze dat niet. 

- De begeleiders en 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. 

- Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis. 

- Als je kind in de opvang ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen.  

 

THEMA EN ACTIVITEITEN 

 

We werken in de zomervakantie rond het thema ‘Disney’.  De manager 

van Disneyland is al zijn verhalen kwijt doordat het park lange tijd dicht 

moest blijven door Corona. Helpen jullie mee de verhalen weer tot leven 

te brengen? 

 

Grote uitstappen zullen we jammer genoeg niet kunnen inplannen. We voorzien binnen de 

verschillende bubbels voldoende variatie aan activiteiten (knutselen, sport, zingen, dansen,…).  

Daarnaast zullen we last – minute leuke extra’s per bubbel organiseren (vb. springkasteel, uitstap naar 

de Ijzerboomgaard,….). Hierbij houden we rekening met de coronamaatregelen die dan nog van 

toepassing zullen zijn.  

Dit zullen we pas organiseren van zodra alle bubbels correct gemaakt zijn. 

 

VOORRANGSBELEID 

Ouders schrijven hun kind per week in voor 1 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 activiteit. Opvang mag enkel 

gecombineerd worden met thuis blijven of opvang door grootouders (enkel als die in je 

uitgebreide bubbel zitten).  
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Als we merken dat de plaatsen beperkt zijn, geven we voorrang aan werkende ouders. Ouders die 

thuis zijn, of van thuis uit werken, kunnen dan op de reservelijst terecht komen, ook al werd op tijd 

ingeschreven. 

 

Omwille van de spreiding van de kinderen zullen we deze zomer ook gebruik maken van kleuterschool 

Pluimpje (Pluimstraat 20 – Diksmuide) en het St. Niklaas Instituut.  

 

Bubbel 1: Kabouterland – benedenverdieping                Bubbel 2: Pluimpje 

Dit zijn 2 bubbels van max. 50 verschillende personen. Wij voorzien in deze bubbels steeds 4 

begeleiders, waardoor wij 46 verschillende kinderen per bubbel mogen opvangen. Deze bubbels zijn 

bedoeld voor kinderen die min. 4 dagen naar Kabouterland komen, om zo de nodige continuïteit te 

kunnen garanderen. 

 

Bubbel 3: Kabouterland – benedenverdieping en St. Niklaas Instituut 

Dit is een bubbel van 28 kinderen met 3 begeleiders. Deze bubbel is bedoeld voor kinderen die  

minder dan 4 dagen naar Kabouterland komen. Ook hier mogen we tot max. 50 verschillende 

personen gaan, wat wil zeggen dat we 47 verschillende kinderen kunnen opvangen om deze 28 

plaatsjes dagelijks op te vullen.  

 

We vragen de ouders om zoveel mogelijk in dezelfde bubbel per week in te schrijven.  

Vb 1. uw kind heeft de week van 1 juli elke dag opvang nodig  ->  u schrijft in in bubbel 1. De week van 

6 juli hebt u geen opvang nodig en de week van  13 juli weer 4 dagen → u schrijft de week van 13 juli 

opnieuw in in bubbel 1. 

 

Vb2: u heeft de week van 1 juli maar 1 dag opvang nodig -> u schrijft in in bubbel 3 (flexibele bubbel). 

De week van 6 juli hebt u 4 dagen opvang nodig -> u schrijft in in bubbel 2 . De week van 10 augustus 

heeft u weer 4 dagen opvang nodig -> u schrijft opnieuw in in bubbel 2. De week erna hebt u maar 1 

dag opvang nodig -> u schrijft opnieuw in in bubbel 3. 

 

Kort samengevat: 
 

Meer dan 4 dagen opvang per week nodig: u schrijft in in bubbel 1 of 2 
Minder dan 4 dagen opvang per week nodig: u schrijft in in bubbel 3 

  

 

Meer info over de verschillende bubbels, vindt u op de volgende pagina. 

 

Is er geen plaats meer op de gewenste dagen? Stuur een mailtje, dan komt uw kind op de reservelijst 

terecht en kijken we wat haalbaar is wat het uitbreiden van ons aanbod betreft. 

Door de moeilijkheid van voorbereiden, hebben we beslist om deze keer geen annulaties toe te laten. 

Ingeschreven blijft ingeschreven. Enkel omwille van ziekte kan de opvang opnieuw geannuleerd 

worden 

  



 

LOCATIES en BUBBELS 

Meer uitleg over onze 3 bubbels en bijgevolg ook 3 locaties.  

 

BUBBEL 1 – KABOUTERLAND GELIJKVLOERS 

• In deze bubbel kunnen per dag 46 kinderen ingeschreven worden.  

• Deze bubbel is bedoeld voor kinderen die minstens 4 dagen naar Kabouterland komen. 

• Kinderen die broertjes en zusjes hebben OF opvang na 18 u nodig hebben, schrijven best op deze 

locatie in.  

• Opvang van 7 tot 19u15 in Kabouterland. 

• Geen warme maaltijden over de middag. Fruit en vieruurtje wordt wel door ons voorzien. 

• Ouders dragen een mondmasker bij breng – en haalmomenten. 

• Toegangscode: 2000 E. 

 

BUBBEL 2 – PLUIMPJE 

• In deze bubbel kunnen per dag 46 kinderen ingeschreven worden. 

• Deze bubbel is bedoeld voor kinderen die minstens 4 dagen naar Kabouterland komen. 

• Opvang van 7 tot 18 u in Pluimpje. 

• Geen warme maaltijden over de middag. Fruit en vieruurtje wordt wel door ons voorzien. 

• Ouders dragen een mondmasker bij breng – en haalmomenten en betreden de lokalen niet. 

• Maandag 31 augustus is er geen opvang meer mogelijk in Pluimpje. 

 

BUBBEL 3 – KABOUTERLAND VERDIEPING – LOKALEN ST. NIKLAAS 

• In deze bubbel kunnen per dag 28 kinderen opgevangen worden. 

• De opvang start en eindigt op de bovenverdieping van Kabouterland. Overdag gebruiken we de 

lokalen van de St. Niklaasschool. De ouders komen langs de hoofdingang van Prutske binnen 

(aanbellen). 

• Graag uw kinderen brengen voor 9 uur en afhalen na 16 uur op de bovenverdieping van 

Kabouterland. 

• Geen warme maaltijden over de middag. Fruit en vieruurtje wordt wel door ons voorzien. 

• Ouders dragen een mondmasker bij breng – en haalmomenten en betreden de lokalen niet. 
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