
  

Stad Vilvoorde  -  Grote Markt  -  1800 Vilvoorde  -  02 255 45 11  -  info@vilvoorde.be  -  www.vilvoorde.be 

  

 

 

 

 

 
Beste ouders, 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om alle speelpleinen en sportkampen te annuleren om de verdere 

verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  

Het basisprincipe blijft dat de kinderen maximaal thuis opgevangen worden.  

 

Voor wie wordt er op school tijdens de paasvakantie NOODopvang voorzien? 

De basisscholen  zullen noodopvang voorzien voor kinderen: 

     -   met ouders die een job in een cruciale sector uitoefenen (gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, …) 

     -   in een kwetsbare thuissituatie of uit het buitengewoon onderwijs met zorgnoden  
 

Organisatie noodopvang:  

- Kleuters en kinderen van de lagere school worden in de eigen school opgevangen. 

- De opvang is gratis. 

- Alle weekdagen van 6/4 t.e.m. 17/4 (óók paasmaandag 13/4) 

- Programma:   7 - 9 uur : opvang 

          9 - 16 uur : activiteiten 
         16 - 18 uur : opvang 
 

Bij het organiseren van de opvang blijven de andere preventieve maatregelen van toepassing (zie affiche) en houden 

we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, … . 

Inschrijven: 

- voor deze noodopvang en voor/na opvang gebeurt de inschrijving bij uw basisschool 

  SBS De Puzzel, Streekbaan 189, 1800 Vilvoorde 

  Via link: https://forms.gle/Z6v4ufQCJFR61m117 

Graag bij inschrijven volgende gegevens doorgeven: 

- Naam van het kind 

- Kleuterklas of leerjaar 

- Dagen waarop uw kind naar de noodopvang  zal komen 

- Aanwezigheid van uw kind voor de vooropvang tussen 7u en 9u   

- Aanwezigheid van uw kind voor de naopvang tussen 16u en 18u  

- Bewijs van de werkgever dat beide ouders moeten werken en niet in opvang kunnen voorzien. 

 

Indien nog bijkomende vragen kan u een mail sturen naar Jeugd@Vilvoorde.be  of bellen naar 02 255 79 70. 

Meer informatie? 

- Algemene informatie of veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

- Een specifieke vraag: Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be 

- extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Stad Vilvoorde 

NOODOPVANG Paasvakantie 


