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Noodopvang IBO op 9 en 10 november 2020
Geachte
Op 25 oktober besliste minister van Onderwijs Ben Weyts om de herfstvakantie te verlengen tot
en met 11 november. Op de werkdagen 9 en 10 november zorgt dit voor werkende ouders
voor een opvangprobleem. Daarom organiseert het IBO noodopvang.
We willen benadrukken dat het om noodopvang gaat. Dit betekent dat enkel kinderen van
ouders die geen oplossing binnen hun eigen netwerk vinden en een werkgeversattest kunnen
voorleggen, van het IBO gebruik kunnen maken. Kinderen van ouders die thuiswerken worden
niet toegelaten.
Inschrijven voor de noodopvang is verplicht en kan enkel via e-mail naar
kinderopvang@kaprijke.be tot uiterlijk woensdag 4 november waarbij je het vereiste attest in
bijlage meestuurt. De capaciteit is beperkt. Kinderen kunnen geweigerd worden. We rekenen
daarom op jullie burgerzin. Breng jullie kinderen enkel als er geen andere oplossing is. Graag
brengen we jullie in dit licht op de hoogte van de mogelijkheid om op 9 en 10 november
gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Meer informatie daarover vind je
op
https://www.rva.be/nl/nieuws/verlenging-van-de-herfstvakantie-van-de-scholenmogelijkheid-voor-het-invoeren-van-tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-de-opvang-vaneen-kind.
Het agentschap Opgroeien, dat sinds begin dit jaar de krachten van Kind en Gezin,
Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH) bundelt, bevestigt de oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel
mogelijk thuis op te vangen. Ook zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.
We benadrukken nogmaals hoe belangrijk het is om de zes basisregels te blijven volgen en de
sociale contacten te beperken tot het absolute minimum. Ouders wordt gevraagd altijd een

mondmasker te dragen bij het brengen en afhalen van de kinderen. Het principe blijft dat
zoveel mogelijk dezelfde persoon het kind komt brengen en afhalen.
We rekenen op jullie solidariteit. Samen komen we hier door! Hou vol!
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