Beste ouder(s),
Op dinsdag 24 maart besliste de ministerraad dat er tijdens de paasvakantie opvang moet voorzien
worden voor ouders met een essentieel beroep en kinderen met een kwetsbare thuissituatie. Stad
Eeklo heeft beslist om deze paasvakantie opvang te voorzien in alle BKO’s van de Stad (BKO
Zuiderzon, BKO Dolfijn, BKO Bukinop, BKO Meibloem, BKO Kinderpoort). Dit houdt in dat kinderen uit
gezinnen van essentiële beroepen of kwetsbare thuissituaties naar de opvanglocatie kunnen gaan
waar ze naar school gaan om de contactbubbel te beperken. Doordat we geen zicht hebben op wie
nu tot welke groep behoort, zijn we genoodzaakt alle huidige inschrijvingen via het ouderportaal te
schrappen en bijgevolg zullen er geen boetes aangerekend worden. Nieuwe inschrijvingen via het
ouderportaal worden niet meer verwerkt.
De buitenschoolse kinderopvang zal opvang voorzien voor volgende kinderen:
1. De kinderen gaan naar school in Eeklo en beide ouders (ook gescheiden ouders) werken in
essentiële beroepen.
U stuurt een mail naar paasopvang@eeklo.be met daarin beide werkgeversattesten en
benoemd volgende zaken:
- Welke dagen
- Voor- en/of-namiddag
- Naam kind(eren)
- Locatie waar het kind naar school gaan
2.

Gezinnen die denken nood te hebben aan opvang.
U neemt telefonisch contact op vanaf woensdag 1 april via 09/228.76.12 tussen 09u00 en
12u00. Aan de hand van een vragenlijst zullen de coördinatoren beslissen of u in aanmerking
komt om de kinderen enkele dagen naar de opvang te brengen. Het is de kinderopvang die
beslist op welke dagen er opvang kan voorzien worden. Kinderen uit gezinnen met essentiële
beroepen hebben uiteraard voorrang.

Na uiterlijk 1 werkdag zal u antwoord krijgen op u mail of telefoon.
Wanneer uw kinderen nog geen gebruik gemaakt hebben van de opvang, vragen wij eerst om via
www.eeklo.be/BKO een persoonlijke fiche in te vullen van uw kind(eren) zodat wij alle gegevens ter
beschikking hebben. Nadien verstuurt u een mail zoals vermeld in punt 1.

Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact op met ons.
Alvast bedankt voor het begrip.
Team Kinderopvang Eeklo

