Beste ouders,
Binnen een aantal dagen start de zomervakantie en jouw zoon of dochter werd ingeschreven
voor onze kleuterwerking in “Hib-Hop Wildemanspark”. Ook dit jaar zal de focus bij Hib-Hop liggen
op spel en ontspanning voor de kleuters.
Samen plezier maken is dus de boodschap, maar we willen dit wel op een veilige manier doen,
waarbij we rekening houden met de veiligheidsmaatregelen in het kader van Covid-19. Hieronder
een korte toelichting. Neem deze zeker grondig door voor je je kind naar Hib-Hop brengt.
Hoe worden onze kleuterbubbels samengesteld ?
De kinderen worden alfabetisch (op achternaam) opgedeeld in twee bubbels en blijven ook
gedurende de ganse week in hun eigen bubbel spelen onder toezicht van twee begeleiders. In elke
bubbel vangen we maximum 20 kleuters op. Zowel de binnen- als buitenruimte wordt per bubbel
gescheiden gehouden. De samenstelling van de bubbels kan per week verschillend zijn.
Aan de poort van de opvang hangt een affiche met de verdeling van de bubbels en waar je je kind
kan afzetten en ophalen. We werken hierbij met kleuren : gele en blauwe bubbel. De kinderen en
begeleiding krijgen een armbandje in de kleur van hun bubbel.
Vanuit de overheid wordt er gevraagd aan de ouders om binnen de periode van één week zo veel
mogelijk de kinderen in te schrijven bij één organisatie (dit kan wel telkens in combinatie met de
verruimde contactbubbel thuis), om het aantal besmettingen te beperken indien één van de
kinderen positief zou testen op COVID-19.
Wat is er belangrijk bij het brengen en ophalen van je kind ?
Bij het brengen en halen van je kind, blijf je buiten aan de poort wachten. Bel gerust aan, de
begeleiding probeert jullie zo snel mogelijk te helpen. Hou hierbij ook wel afstand met de andere
ouders.
Breng je kind bij voorkeur voor 9u45 naar de opvang en haal het op na 16 uur.
Per bubbel is er een aparte in- en uitgang :
Bubbel 1 = gele bubbel = grote poort voorkant opvang (Wildemansweg)
Bubbel 2 = blauwe bubbel = grote poort achterkant opvang (Wildemanspark)
Tijdens het breng- en haalmoment, vragen we aan alle ouders:
* om buiten aan de poort te wachten
* om een mondmasker op te zetten
* om vooraf de handen te ontsmetten
* om 1,5 meter afstand te houden
* om duidelijk de naam van het kind dat je brengt of ophaalt én jouw naam door te geven
* om alleen te komen en het afscheid beperkt te houden

Wat brengt je kind allemaal mee naar Hib-Hop ?
* Drinkbus gevuld met water (er mogen geen bekers gebruikt worden van de opvang zelf)
* Tussendoortje voor 10 uur en 16 uur
* Boterhammetjes voor ’s middags
* Reservekleding
* Bij mooi weer : zonnehoedje en zonnecrème
* Bij regenweer : dichte schoenen of laarsjes én regenjas
* Is je kind ingeschreven in de week van 13 tot 17 juli? Dan mogen jullie ook zwemkledij of kledij die
nat mag worden meegeven.
Schrijf overal de naam van je kind op en hang aan de boekentas ook duidelijk zichtbaar de QR-code.
Wanneer mag je kind niet naar de opvang komen ?
Als kinderen ziek zijn, kunnen ze niet naar de opvang komen.
Wees extra waakzaam bij de volgende symptomen : hoest, kortademigheid, pijn op de borst, reuk- of
smaakverlies, koorts, spierpijn, vermoeidheid, loop/verstopte neus, niezen, keelpijn, hoofdpijn,
diarree…
Deze kunnen wijzen op een besmetting met Covid-19. Contacteer bij twijfel zeker je huisarts of
kinderarts.
Indien je zoon of dochter in de opvang ziek wordt of duidelijke symptomen vertoont, wordt je kind
onmiddellijk apart opgevangen en vragen wij om het kind zo snel mogelijk op te halen.
Welke activiteiten worden er georganiseerd ?
Op
onze
website
(www.hib-hop.be)
kan
je
de
vakantiethema’s
terugvinden.
Onze begeleiding heeft elke voor- en namiddag leuke activiteiten uitgewerkt, op maat van de
kleuters, die passen binnen deze thema’s. Aan de poort kan je het weekthema en de kalender met
dagactiviteiten raadplegen.
We gaan deze zomer heel veel buiten spelen en ook eten doen we zo veel mogelijk buiten. Hou het
weerbericht dus zeker in de gaten en zorg voor aangepaste speelkleding. Bij warm weer kan je best je
kleuter thuis al een eerste keer insmeren met zonnecrème.
Voor welke dagen heb ik mijn kind ingeschreven ?
Dit kan je makkelijk nakijken op www.kinderopvang-igo.be. Log in met je gebruikersnaam en
wachtwoord en neem een kijkje bij “vrijaf overzicht”. Opgelet : als kinderen op de wachtlijst staan,
zijn ze niet ingeschreven. Wij nemen contact met je op van zodra er een plaats vrijkomt (ouders
worden gecontacteerd in volgorde van inschrijving).

Alvast bedankt voor jullie ondersteuning bij het opvolgen van de richtlijnen. Heb je nog vragen of
bezorgdheden, spreek hierover dan zeker de begeleiding aan of neem contact op met de Hib-Hop
coördinator.
Met vriendelijke groet
Het Hib-Hop Team

