Beste ouders,
Graag geven wij jullie wat meer info voor wie zich genoodzaakt ziet zijn of haar kind naar de
opvang te brengen. Dit kan enkel na inschrijving via het formulier op de link
www.dekasteeltuin.be/opvang
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen een aantal begeleiders instaan voor de opvang.
Begeleiders zullen samen met de aanwezige kinderen een visuele structuur aanbrengen van het
verloop van de dag.
De begeleiders voorzien verschillende hoekjes in de verschillende klassen waar kinderen kunnen
lezen, gezelschapsspelletjes spelen, kleuren, vrij knutselen,… Materiaal van thuis mag meegebracht
worden.
Ook zal er de mogelijkheid tot buiten spelen zijn, dit ofwel vrij, of gestuurd met een spel, rekening
houdend met de leeftijd.
De kinderen mogen op het grasplein spelen. Graag aangepaste kledij voorzien!
Een dagschema kan er als volgt uitzien:
8.30 – 10 u: Handen wassen. Gezamenlijke start. Binnenactiviteit met keuzehoekjes waarbij elk
kind de kans krijgt om in een hoekje naar keuze te spelen.
10 – 11 u : Handen wassen, fruit en vrij spel buiten.
11 – 12 u : Handen wassen, Binnen spelen met keuzehoekjes.
12 – 12.30: Handen wassen, boterhammen eten.
12.30 – 13: Taken: afruimen, afwassen, met zorg voor materiaal en elkaar.
13 – 14 u: Handen wassen. Gestuurde buitenactiviteit.
14 – 15.30: Handen wassen. Film, computerhoek of vrij spel buiten.
15.30 – …: Handen wassen, tussendoortje en vrij spel buiten.
Zoals je ziet zullen de kinderen om het uur hun handen grondig wassen met zeep.
We vragen je om ‘s morgens de temperatuur van je kind te meten. Zelf zullen we ‘s middag ook de
temperatuur opnemen van alle kinderen. (Oorthermometer met hoesje bij elke meting)
Kinderen met koorts of ziekteverschijnselen kunnen wij uiteraard niet opvangen. Als wij een
temperatuur >38°C meten, worden de ouders onmiddellijk verwittigd en gevraagd hun kind op te
halen. In afwachting zal dit kind opgevangen worden in de bureau, afgezonderd van de andere
kinderen.
We hopen op deze manier een veilige en gezonde omgeving te creëren voor onze kinderen.
Met zorgzame groeten,
Het Kasteelteam

