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Betreft: Brief Evertje 
 

   

Beste ouder(s) 
  
Afgelopen dagen werden er verschillende maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het Coronavirus verder af te 
remmen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. We trekken de verstrengde maatregelen, die gelden voor 
de scholen, ook door naar de buitenschoolse kinderopvang in de paasvakantie en volgen hiervoor de richtlijnen van het 
Departement Onderwijs en Kind en Gezin. 
  
Concreet betekent dit dat alle reeds gemaakte inschrijvingen in BKO ‘t Evertje met betrekking tot de paasvakantie 
geannuleerd worden. We roepen alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. BKO ’t Evertje voorziet 
opvang in de scholen (waar uw kind naar school gaat) voor kinderen van ouders met een job in een cruciale sector en/of 
kinderen in een kwetsbare situatie. 
  
(Her)inschrijven voor de opvang tijdens de paasvakantie kan vanaf heden. U stuurt hiervoor een e-mail naar 
bko@wommelgem.be met vermelding van de naam van uw kind(eren), de dag(en) en uren dat u op opvang rekent en de 
reden.  Bij twijfel of u al dan in aanmerking komt voor opvang, neem gerust contact op via 0475/228.487. Els of Silke gaan 
dan graag met u de dialoog aan. Bij twijfel kan er een attest of bevestiging gevraagd worden van uw werkgever. U 
ontvangt een bevestigingsmail zodra uw kind effectief ingeschreven is.  
  
Hou er rekening mee dat we begeleiders inplannen voor de uren die u doorgeeft. Als er last minute wijzigingen zijn in uw 
planning, geef dit zeker door via 0475/228.487 zodat we tijdig een oplossing kunnen voorzien. 
  
Opmerking: Zieke kinderen kunnen niet terecht in de school. Wordt uw kind ziek in de school, contacteren wij u met de 
vraag uw kind snel te komen ophalen. Respecteer nauwgezet de maatregelen rond hygiëne bij het brengen en halen van 
uw kind. Hou dus afstand en was uw handen grondig.  
  
Deze uitzonderlijke omstandigheden, vragen uitzonderlijke maatregelen. Dit zijn geen evidente tijden maar hopen alsnog 
op uw begrip en medewerking. 
Zorg goed voor uzelf en voor iedereen rondom u. 
  

 

Met vriendelijke groetjes  
 

Els Stoop  

Diensthoofd - Coördinator BKO ‘t Evertje  
  

Lt. K. Caluwaertsstraat 41 - 2160 Wommelgem  
Tel. 0475 22 84 87 
Tel. 0490 11 05 02  
els.stoop@wommelgem.be  

  

 

 

mailto:bko@wommelgem.be
mailto:els.stoop@wommelgem.be

