NOODOPVANG: donderdag 12 en vrijdag 13 november 2020
Beste ouder(s),
De herfstvakantie wordt voor de scholen verlengd tot en met 13 november 2020. We begrijpen dat
het niet voor alle ouders evident is om op zo’n korte termijn een oplossing te vinden voor deze extra
vakantiedagen.
De gemeente Machelen organiseert daarom, samen met Infano vzw, noodopvang op donderdag 12
en vrijdag 13 november 2020. Deze opvang is er om ouders die geen ander alternatief hebben, te
ondersteunen.
De noodopvang wordt georganiseerd volgens de geldende corona-maatregelen en wordt beperkt tot
max. 50 kinderen. We proberen hier zoveel mogelijk de schoolbubbels te respecteren, in de mate van
het mogelijke.

Praktische informatie
Belangrijk
- Inschrijven is verplicht.
- Je hebt een attest nodig van je werkgever, dat aantoont dat je moet werken.
- Zieke kinderen en kinderen in verplichte thuisisolatie kunnen niet in de opvang terecht.
- Deze noodopvang is onder voorbehoud van nieuwe coronamaatregelen.
Inschrijven
Inschrijvingen gebeuren per e-mail naar tcstermachelen@infano.be vóór 6 november 2020.
Graag volgende gegevens vermelden: naam en voornaam kind – leerjaar – school – telefoonnummer
waarop we de ouders kunnen bereiken.
Stuur ook een attest van de werkgever mee, dat aantoont dat je moet werken. Anders is de
inschrijving niet compleet.
Als je na inschrijving toch beslist om geen gebruik te maken van deze opvang, moet je dit ook melden
via hetzelfde e-mailadres.
De opvang wordt gratis aangeboden.
Locatie
De opvang gaat door op de Bosveldsite (Heirbaan 9, 1830 Machelen), van 7 uur tot 17.30 uur.
Meenemen
- Je voorziet een lunchpakket, een tien- en vieruurtje en een drankje voor je kind.
- Breng je kind in speelkledij naar de opvang en voorzie voor de jongsten reservekledij.
Nog vragen of nood aan extra informatie?
Voor meer info kan je terecht op de dienst Onderwijs - 02 254 12 54.

