Beste ouders,
Zoals jullie weten wordt sinds vorige week de voor- en naschoolse opvang en de opvang op
woensdagnamiddag in de scholen zelf gerealiseerd, in samenwerking met KIKOEN.
Het Agentschap Opgroeien stelde in hun communicatie om de schoolbubbels zoveel als mogelijk te
respecteren en zo de verspreiding van het coronavirus (en de varianten) tegen te gaan.
Dankzij de samenwerking met KIKOEN zijn we in de mogelijkheid om in GBR centrum te werken in
twee bubbels. Hierdoor zullen de kleuters en lagereschoolkinderen vanaf maandag 22 februari apart
worden opgevangen.
De kleuters worden opgevangen in de opvangklas van GBR (de gekende locatie), de kinderen van
de lagere school worden opgevangen op de locatie van KIKOEN (Kerkhofstraat 41). Beide locaties
zijn verbonden door het gemeentepark en zijn via de Driesstraat vlot bereikbaar.
Indien je dus een kleuter en een kind van de lagere school hebt die samen naar de opvang moeten,
denk er dan aan dat ze op twee verschillende locaties gebracht en/of gehaald moeten worden. Dit
geldt zowel ’s morgens, als ’s avonds en op woensdagnamiddag voor iedereen die gebruik maakt van
voor- en naschoolse opvang.
De afspraken rond inschrijven blijven ongewijzigd. Kinderen die normaal beroep doen op de opvang
op school, hoeven niet in te schrijven, maar worden ter plaatse geregistreerd. Kinderen die normaal
naar KIKOEN gaan, blijven vooraf inschrijven. Dit doen we om de huidige facturatiesystemen te
kunnen behouden. Bovendien vergt de opvang op woensdagnamiddag enige planning waardoor we
aan de ouders vragen om hun kind tijdig in te schrijven (via KIKOEN).
Wat? Opvang in 2 bubbels: kleuter & lagere school
Waar? Kleuter = opvangklas GBR, lagere school = KIKOEN
Voor wie? Iedereen die gebruik maakt van de voor- en naschoolse opvang én voor opvang op
woensdagnamiddag.
Vanaf wanneer? Maandag 22 februari 7.00 uur
We beseffen dat deze maatregelen voor extra uitdagingen zorgen binnen je gezin. We
verontschuldigen ons voor het ongemak en rekenen op begrip. De omstandigheden blijven ons
uitdagen om ons telkens opnieuw aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Leni Sannen (teamcoach GBR) via leni.sannen@retie.be of
014 38 95 30.
Met vriendelijke groeten,

