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Terug naar de
opvang!
Waarom deze nieuwsbrief?
Vanaf vandaag is de zogenaamde ‘exit-strategie’ in België van start
gegaan. Dit wil zeggen dat de overheid de maatregelen om de verspreiding van he corona-virus tegen te gaan, geleidelijk aan zal versoepelen. Er wordt in verschillende fases gewerkt die telkens geëvalueerd zullen worden.
Voor de kinderopvang betekent dit dat we vanaf vandaag opnieuw
meer kinderen in de opvang mogen verwachten. Ook al kijken we
enorm uit naar het weerzien van de vele kinderen, willen we toch
ook alles veilig en kwaliteitsvol laten verlopen!
Donderdag kregen we van Kind & Gezin een draaiboek met allerlei
richtlijnen mee. Deze zijn bij alle medewerkers verspreid zodat we
de opvang veilig kunnen laten doorgaan. We rekenen hierbij ook
op jullie hulp.
Daarnaast zal het voor vele weer een aanpassen zijn, zowel voor
kinderen als ouders. Daarom willen wij ook graag in fases werken
zodat iedereen de kans krijgt op wat individuele aandacht, om
eens te kunnen vertellen over afgelopen periode, om terug te
wennen aan de opnieuw nieuwe situatie. Ook hier doen we een
beroep op jullie door te vragen om goed te overleggen met de opvang over de mogelijkheden!
#samentegencorona
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WE REKENEN OP JULLIE!
Ouders spelen een cruciale rol in
de opvang, nu meer dan ooit!
In de opvang zullen een aantal
affiches en stickers uithangen
omtrent hygiënemaatregelen en
social distancing. Indien je voor
de eerste keer terug naar de opvang komt, zorg ervoor dat je
even de tijd neemt om deze affiches te bekijken en alle maatregelen correct toe te passen voor
de veiligheid van onze medewer-

kers (onze grote helden) en alle
kinderen (onze kleine helden).
We vragen ook om een eigen
mondmasker mee te nemen. In
de opvang zal een doosje staan
met wegwerpmondmaskers voor
als je eentje vergeten bent, maar
zoals jullie weten, is het heel erg
moeilijk mondmaskers aan te
komen. We vragen dus uitdrukkelijk om hieraan mee te werken
en je eigen mondmasker mee te
brengen!

‘You don’t have to be perfect to be amazing!’

ZIEKE MENSEN HOREN
NIET THUIS IN DE OPVANG
Zieke medewerkers, zieke
kinderen of zieke ouders horen NIET thuis in de opvang.
Bij ziektesymptomen wordt
gevraagd aan elke medewerker om geen risico’s te nemen
en thuis te blijven. We verwachten dit ook van kinderen
en ouders.

TERUG WENNEN IN DE OPVANG
Na wekenlang thuis te zijn , zal het voor de kinderen een aanpassing
zijn om terug naar de opvang te komen. Terug een plekje vinden tussen de vele kinderen, terug contact opbouwen met de kinderbegeleiders en terug aanpassen aan een ander ritme thuis en in de opvang.
We vragen dan ook om tijdens het eerste brengmomentje wat extra
tijd te voorzien voor een meer uitgebreide overdracht met de kinderbegeleider. Je kan je hierop voorbereiden door thuis alvast te noteren
hoe de eet– en slaapgewoontes de voorbije periode waren, wat het
kind de afgelopen periode thuis heeft gedaan, hoe het kind zich voelde
(vriendjes of familie missen, veel stress ervaren…) en of er andere zaken zijn waarmee de opvang dient rekening te houden.

je zelf ziek bent).

Indien je nog wat langer thuis blijft of het kind een aantal dagen minder dan oorspronkelijk gepland laat komen, dan kan dit ook. Respijtdagen worden gedurende fase 1 en 2 nog steeds niet in rekening gebracht. De kinderbegeleiders nemen de komende weken sowieso contact op met alle gezinnen die nog niet naar de opvang komen en voorzien allerlei (digitale) acties (bv. een digitaal voorleesmoment) om de
terugkeer voor te bereiden. We zouden het dan ook erg fijn vinden dat
jullie hier zoveel als mogelijk aan mee werken!
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Heb je nog vragen over de terugkeer van uw kind naar de opvang?
Neem dan zeker contact op!

Maak afspraken met je werkgever om opvang te kunnen
voorzien indien je kind ziek is
of spreek af met iemand uit je
netwerk om het kind op te
vangen of op te halen (indien

HYGIENEMAATREGELEN
EN KINDEREN
Handen wassen
Kinderbegeleiders hebben
strikte instructies gekregen
wanneer zij én de kinderen
hun handen moeten wassen. Deel vooraf mee aan
jouw kind dat er nieuwe
afspraken in de opvang zullen zijn rond handen wassen.

VOORBEREIDEN VAN HET KIND OP DE
OPVANG

Social distancing
Kinderen zullen nog steeds
met elkaar kunnen spelen in

Je kan als ouder allerlei verschillende dingen doen om van thuis uit de
terugkeer naar de opvang voor te bereiden. We zetten enkele tips op
een rijtje:

de opvang. Ook kinderbege-



Vraag aan het kind om een tekening te maken voor de opvang en
stuur deze op. Vraag aan de opvang om een foto door te sturen naar
jouw kind als ze de tekening hebben ontvangen.

der zullen onderling wel de

Laat je kind deelnemen aan de initiatieven die de opvang organiseert om het contact terug op te bouwen (bv. voorleesmoment).

zal aftand bewaard worden

Vraag aan de opvang om een videogesprek te hebbenin aanwezigheid van je kind.

vinden het wel belangrijk

Maak (samen met het kind) pictogrammen om de nieuwe dagstructuur voorspelbaar! (www.sclera.be) Doe dit voor elk gezinslide
zodat iedereen zicht heeft wie zich waar bevindt (op school, thuis, in
de opvang, op het werk).

blijven communiceren met

Indien je kind zelf al kan mailen, laat jouw kind zelf een mailtje
sturen naar de opvang!

Kinderen moeten geen

Praat met je kind over de terugkeer naar de opvang. Vraag naar wie
het kind uitkijkt om terug te zien en wat het allereerste is waarmee
het kind zal spelen. Kleine kinderen kan je foto’s van in de opvang
tonen en zaken op de foto’s een aantal zaken benoemen.

opvang. Kinderbegeleiders

Gebruik liedjes, versjes en afspraken thuis die ook in deopvang te
horen en te zien zijn.

weten aan jouw kind!










leiders zullen nog steeds
meespelen! Kinderbegeleinodige afstand moeten bewaren. Ook met de ouders
tijdens de overdracht. We
om vanop veilige afstand te
elkaar!
Mondmaskers

mondmaskers dragen in de
zetten enkel een
mondmasker op bij contact
met ouders. Laat dit vooraf

3

VRAGEN CORONA
Stuur je vragen over het coronavirus naar : infocoronavirus@health.fgov.be
BRONNEN


Kind & Gezin

HET NIEUWE NORMAAL
Het blijven voor iedereen onzekere tijden. Soms vragen we ons zelfs af
wat het nieuwe normaal zal worden?
Bespreek je zorgen met de opvang, we willen een luisterend oor bieden! Aarzel niet om vooraf even op te bellen hoe de terugkeer zal verlopen want goeie afspraken maken goeie vrienden!
Betrek je kind in de terugkeer, hoe klein het ook nog mag zijn. Kinderen zijn krachtige wezens (dat bewezen ze nog maar eens dubbel en
dik in de afgelopen periode!) die het recht hebben op een voorspelbare en veilige omgeving.

REDACTIE
Het pedagogisch team van De
Blauwe Lelie

Samen staan we sterk!

