29 maart 2021
Beste ouders

In deze nieuwsbrief lichten we jullie in over het inhoudelijk aanbod in de paasvakantie op Ravot en
de laatste afspraken en richtlijnen.
In de paasvakantie organiseren we noodopvang op Ravot: vier groepen met telkens maximum 10
kinderen.
Vier groepen betekent ook vier keer een ploegje begeleiders dat vol enthousiasme in de leefwereld
van de kinderen gedoken is en eruit kwam met een tof programma waarin spelen en fantasie
centraal staan. Zeg nu zelf, wie zou er in deze tijden niet graag een klein diertje, avonturier, detective
of tovenaar willen zijn?
Wat wordt er gespeeld + praktische info per groep?
-

De groepsindeling is gemaakt op basis van de leeftijd van de kinderen. Op die manier is een
aangepast inhoudelijk aanbod mogelijk en zorgen we dus het best voor het welbevinden van
de kinderen. Je vindt de weg naar de groep van jouw kind door langs de poort naar binnen te
komen (toegangscode 8484) en de pijlen te volgen naar het juiste onthaalpunt. Ouders
betreden de lokalen niet.

Geboortejaar
2017 – 2018
2016 – 2015
2013 – 2014
2012 – 2011 –
2010 – 2009

Kleur van de
groep
Rood
Zwart
Oranje
Geel

Thema van de week
Diertjes groot en klein
Vieze beestjes / toveren
Avonturiers /robotten
Detectives  breng een
zonnebril en/of hoed mee

Onthaalpunt + lokaal waar we
binnen spelen en eten
Pagadderklas + nestje
Pagadderzaal
Ravotterzaal + onthaal
Creatief

Welke coronamaatregelen zijn nieuw tijdens de paasvakantie?
-

-

Begeleiders dragen altijd een mondmasker. In de huidige richtlijnen voor de kinderopvang
wordt over het dragen van mondmaskers door kinderen niets vernoemd. Kinderen van het
5de en 6de leerjaar dragen binnen in de lokalen een mondmasker.
Noodopvang dient om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Je kan als
ouder bijdragen door voor je kind in de loop van de week het aantal contacten buiten de
gezinsbubbel en Ravot zoveel mogelijk te beperken.

Een overzicht van coronamaatregelen die niet gewijzigd zijn, vind je aan het einde van deze
nieuwsbrief.
Lees je graag nog eens na hoe een vakantiedag op Ravot eruit ziet of welke praktische tips we
hebben voor een dag vol speelplezier? Surf dan naar
https://www.ocmwboortmeerbeek.be/buitenschoolse-kinderopvang-ravot en kijk onder ‘praktische
info voor een vakantiedag op Ravot’. Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact met ons op.
We wensen iedereen van harte goede moed in de komende weken en staan als team klaar om jullie
kinderen een hele fijne vakantieweek te bezorgen.
Het ravotteam

BIJLAGE: HUIDIGE CORONAMAATREGELEN
-

-

-

-

Opvang van 7u30 – 18u. Je kan je kind brengen en halen van 7u30 tot 9u; van 12u tot 13u en
van 16u tot 18u. Gebruik hiervoor op Ravot de code van de poort (8484). Op andere
momenten is de poort gesloten.
Kinderen die ziek zijn of in quarantaine of isolatie moeten blijven, kunnen niet naar Ravot
komen.
Begeleiders en jobstudenten worden zo goed als mogelijk voor de hele week aan één groep
toegewezen. Materialen wisselen tijdens de week niet van groep.
We spelen heel veel buiten. Bij het binnenspelen worden de ruimtes voortdurend
geventileerd. Zorg ervoor dat je kind warm genoeg gekleed is: een warme jas, warme en
waterdichte schoenen, een extra warme trui in de rugzak zullen echt nodig zijn.
We blijven inzetten op maximaal speelplezier en welbevinden voor alle kinderen. Het
contact met jou als ouder blijft daarbij zeer belangrijk voor ons. We maken graag tijd om
met je te praten over de opvang van je kind en doen dit bij voorkeur buiten.
Je kind brengt eigen reservekledij en eigen drinkbus mee.
Tijdens de paasvakantie zijn de afspraken over inschrijvingen en facturatie anders dan
vermeld in het huishoudelijk reglement. Je kon enkel inschrijven voor de ganse week en voor
volledige dagen. Je betaalt voor elke dag het opvangtarief van een volledige dag, ook
wanneer je kind maar een halve dag of niet komt. Daar komen deze vakantie geen extra
kosten (noshow) bovenop!

Wat kan je doen als ouder?
-

Je draagt een mondmasker wanneer je je kind komt brengen of ophalen. Je komt alleen en
houdt 1,5 m afstand van andere gezinnen.
Je wast of ontsmet je handen voor- en nadat je je kind komt brengen of ophalen.

Als je kind ziek is?
-

Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis.
Als je kind ziek wordt op de opvang, kom je het zo snel mogelijk halen.
Als je kind (vermoedelijk) besmet is met COVID19 meld je dit zo snel als mogelijk aan ons.
Moet je kind in quarantaine, dan verwittig je ons en breng je een quarantaine briefje van de
arts binnen. De opvang wordt dan gratis geannuleerd.

