MELDING : noodopvang van 20-24 december
Beste ouders
De overheid besliste op het overlegcomité om de kerstvakantie met één week te verlengen, met name
van 20 t.e.m. 24 december.
Wij willen u als ouder nu al op de hoogte brengen van het feit dat er in onze scholen tijdens die periode
GEEN NOODOPVANG wordt georganiseerd.
Waarom geen noodopvang?
Deze extra week vakantie is in het leven geroepen om de corona-besmettingen die in snel tempo in onze
scholen rondgaan, een halt toe te roepen. Dat gebeurt volgens de virologen en de overheid het best door
de contacten van onze kinderen drastisch te verminderen en dus de kinderen zo veel als kan in de eigen
gezinsbubbel op te vangen.
Ook bij onze leerkrachten zal deze afkoelingsweek een halt toeroepen aan de verminderde inzetbaarheid
door positieve testing of personeelsleden die in quarantaine dienen te blijven.
Wat te doen als ouder?
U dient als ouder dus zelf zo veel mogelijk voor de opvang van uw kind in te staan, net zoals tijdens de
eigenlijke kerstvakantie.
 Indien u een attest nodig hebt (voor uw werkgever) waaruit blijkt dat de school gesloten is en er
niet in opvang wordt voorzien, dan kan u dit gewoon melden aan de school. Wij zorgen er zo snel
als kan voor dat u dit attest in uw bezit krijgt.
Toch noodopvang nodig?
De stad staat in voor de opvang van de kinderen wiens ouders echt niet in opvang kunnen voorzien: met
name de kinderen wiens ouders allebei in de zorg werkzaam zijn.
 Ouders die gebruik wensen te maken van de noodopvang kunnen hun kind(eren) aanmelden bij
het loket onderwijs en opvoeding vanaf dinsdag 14 december.
o Je dient hiertoe zelf eerst een account aan te maken via https://sintniklaas.kwandoo.com/, en dit ten laatste maandag om 12.00u. Pas daarna kan er
ingeschreven worden.
o Voor hulp of ondersteuning hierbij kan je langsgaan bij het loket onderwijs en opvoeding
ten laatste maandag 13 december tussen 08.30 uur en 12.00 uur, Welzijnshuis,
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, 03 778 36 30.
o Of contact opnemen via: kinderopvang@sint-niklaas.be of sprinkhaan@sint-niklaas.be
 Wie al een account heeft bij de stedelijke opvangdienst, wordt automatisch verwittigd.
 Let wel: de opvang wordt op een centrale locatie georganiseerd, dus niet noodzakelijk in onze
school.
Namens de scholengemeenschap:
Johan Vercauteren, directeur-coördinatie
Namens de school van uw kind:
Patsy Van Uytfanghe
Marc Verschraege

