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Beste ouders, 

 

Kind en Gezin roept op om kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. We voorzien in de 
paasvakantie wel noodopvang voor kinderen van wie de ouders moeten werken 
(zorgsector,winkelbedienden...), kinderen in een kwetsbare thuissituatie voor wie opvang thuis 
moeilijk is of geen eigen opvang kunnen voorzien. 

 

Alle huidige inschrijvingen voor de paasvakantie worden geannuleerd. 

Heb je toch nood aan opvang tijdens de paasvakantie? 

Vul dan het formulier vóór zondag 29.03.2020, 22.00 uur in via deze link: 
https://www.lievegem.be/form/inschrijvingsformulier-bko-paasv  

 

Om overbevraging van de Buitenschoolse Kinderopvang te vermijden, wordt gevraagd om enkel bij 
uiterste nood zich te beroepen op de Buitenschoolse Kinderopvang. Probeer dus in de eerste 
instantie zelf voor opvang te zorgen. 

Via dit formulier willen we nagaan welke kinderen naar de noodopvang komen tijdens de 
paasvakantie, zodat we de organisatie van onze Buitenschoolse Opvang kunnen bekijken en het 
risico op besmetting kunnen beperken. 

 

Let op 

Weet dat het van cruciaal belang is dat de samenstelling van de groep kinderen dezelfde dient te 
blijven. Dit is essentieel om het verspreiden van het virus af te remmen. Probeer jouw kind dus in te 
schrijven in de opvanglocatie, gebonden aan zijn/haar school. We spreken voor deze bestaande 
groepen van zogenaamde ‘contactbubbels’. 

 

Gaat je kind naar een niet-Lievegemse school? 

Neem dan contact op met de eigen school of eigen opvanglocatie. 

 

Heb je onverwachts toch nog nood aan opvang in de paasvakantie? 

Neem dan zo vlug mogelijk contact op met de opvanglocatie via ons algemeen telefoonnummer: 09 
396 23 03 

Is het de eerste keer dat je gebruik maakt van de BKO? 

Wij contacteren jullie voor de opmaak van een dossier. 

Retributiereglement van de BKO Lievegem 

Vakantiedagen 

< 3 u € 4,50  

3 u – 6 u € 6,50 

> 6 u € 11,50 

25% korting als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden. 
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We begrijpen dat deze maatregelen heel wat ongemakken met zich meebrengen, maar vragen 
ieders begrip en inzet om de volksgezondheid en haalbaarheid voor het zorgsysteem te laten 
primeren.  

 


