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OPVANG TIJDENS DE PAASVAKANTIE
Beste ouders,
Volgens virologen is het van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande
groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft en
niet gemengd wordt. Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner
de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming). Gebeurt dat toch, dan
dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. Binnen de groep zelf
ontwikkelt zich dan groepsimmuniteit.
Daarom slaan de Stad, alle Roeselaarse scholen en KIDZ de handen in elkaar tijdens de
paasvakantie. Alle kinderen kunnen verder opgevangen worden in hun eigen school, door
zo veel mogelijk personen met wie ze al contact hadden. Dit is mogelijk dankzij het grote
vrijwillig engagement van al onze Roeselaarse schoolteams en ook de medewerkers van
KIDZ die in de scholen worden ingezet.
Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel
mogelijk thuis worden opgevangen.
De opvang die voorzien wordt tijdens de paasvakantie is enkel noodopvang voor
1. Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. De
federale overheid stelde een lijst op van dergelijke beroepen. Deze richtlijn wordt
gevolgd in alle Roeselaarse scholen. Scholen vragen een attest op.
2. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Kinderen waarvoor opvang thuis geen
veilige optie is, kunnen rekenen op de noodopvang.
3. Leerlingen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten alsook het
medisch pedagogische instituut (MPIGO) van het gemeenschapsonderwijs.
Deze noodopvang is gratis tijdens de paasvakantie.

Alle andere vakantiewerkingen of opvanginitiatieven voor kinderen en jongeren
worden gesloten tijdens de paasvakantie in Roeselare. Er zijn dus geen
speelpleinwerkingen, sport- of spelkampen. Ook de locaties buitenschoolse opvang van
KIDZ in Roeselare, Beveren en Rumbeke worden gesloten. Ouders die gereserveerd
hadden bij KIDZ tijdens de paasvakantie hoeven hun opvang niet te annuleren. Hier
zullen geen boetes voor worden aangerekend.
Heb je nog vragen over opvang?
Dan kan je terecht bij het meldpunt kinderopvang. Het meldpunt is telefonisch bereikbaar
op 051 80 59 00 of per mail naar huisvanhetkind@roeselare.be.

In

Lenteland wordt de opvang verzorgd door onze opvangjuffen, aangevuld met

medewerkers van KIDZ. De uurregeling blijft dezelfde als op gewone schooldagen.
Inschrijven voor de NOODopvang is noodzakelijk.
Als je kind naar de NOODopvang komt tijdens de paasvakantie, dan stuur je tijdig een
mail naar:
kristel.debusschere@arkorum.be
met een duidelijke vermelding van:
1. naam kind(eren)
2. het uur waarop de kinderen gebracht worden en het uur waarop de
kinderen afgehaald zullen worden
3. een attest van de werkgever als je in een cruciale sector werkt. (indien je dit al
bezorgd hebt, hoef je geen nieuw attest te bezorgen)

Bij vragen kan je contact opnemen via mail naar tania.verbeke@arkorum.be of
kristel.debusschere@arkorum.be.

Kinderen van ouders die zelf ziek zijn en zieke kinderen kunnen NIET naar de
noodopvang komen, dit om de veiligheid van de andere kinderen, hun gezinnen en het
opvangpersoneel en leerkrachten te beschermen.

