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Betreft: Sluiting Buitenschoolse KinderOpvang wegens personeelstekort door ziekte
Beste ouder,
Verschillende monitoren van de Buitenschoolse KinderOpvang (BKO) zijn momenteel afwezig door ziekte.
Hierdoor is er onvoldoende personeel om de komende dagen kwalitatieve kinderopvang te organiseren.
Daarom werd beslist om de kinderopvang te sluiten vanaf vandaag tot en met vrijdag 28 januari 2022. Er is
deze namiddag dus geen naschoolse opvang meer. We vragen u om uw kind zoveel mogelijk zelf op te halen
aan de schoolpoort om 15u25. De gemaakte reservaties in de BKO voor vandaag tot en met volgende week
vrijdag worden kosteloos geannuleerd.
Moet mijn kind in quarantaine?
• De kinderen die naar de BKO kwamen, worden beschouwd als een laagrisicocontact. Ze hoeven niet in
quarantaine te gaan en kunnen dus gewoon naar school gaan en deelnemen aan hobby’s.
• Wees wel extra waakzaam de komende 10 dagen.
• Vermijd de komende 10 dagen zoveel als mogelijk contact met kwetsbare personen.
• Vang uw kind na school indien mogelijk bij u thuis op.
Moet mijn kind getest worden?
• Heeft uw kind geen symptomen? Dan hoeft het niet getest te worden.
• Heeft uw kind wel symptomen? Ga dan via de zelfevaluatietool (https://sat.infocoronavirus.be/nl/formulier/sat) na of een test nodig is. Krijgt u het advies om uw kind te laten testen en is
het testresultaat positief? Dan moet uw kind 7 dagen in isolatie.
We zijn er ons van bewust dat deze beslissing u mogelijk voor een aantal praktische vraagstukken zet.
Desondanks hopen we dat u begrijpt dat de Buitenschoolse KinderOpvang even sluiten noodzakelijk is voor de
veiligheid en de gezondheid van de kinderen en onze monitoren.
Zit u met vragen? Neem dan gerust contact op met de Buitenschoolse KinderOpvang op 03 451 11 90 of stuur
een e-mail naar kindenjeugd@niel.be. Door de drukte kan de telefoonlijn bezet zijn.
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