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Noodopvang kleuters in de sporthal te Montenaken – richtlijnen 

 

 

Beste mevrouw, mijnheer,  

 

 

De gemeente Gingelom staat in voor de buitenschoolse opvang en ondersteunt vanaf vrijdag 15 mei, 

wanneer de lessen voor het 1ste en 6de leerjaar heropstarten, o.m. de noodopvang voor de kleuters. 

Rekening houdend met de beschikbare ruimte in de verschillende schoolvestigingen, is in samenspraak met 

de schooldirecties beslist de opvang van de kleuters tussen 7 en 18u te organiseren in de sporthal te 

Montenaken (Hannuitstraat 9). 

 

De kinderen worden ingedeeld in zogenaamde contactbubbels die we gedurende de ganse dag trachten te 

behouden rekening houdende met het welbevinden van het kind.  

 

We vragen u de volgende richtlijnen te volgen: 

 

1. Bij het brengen en ophalen van de kinderen: 

- zoveel mogelijk door 1 zelfde persoon 

- hou afstand - 1,5m (zie grondmarkeringen op pad naar onthaal) 

- u mag de sporthal niet betreden 

- verplicht dragen van mond- en neusbedekking (bv. mondmasker, sjaal) 

  Opgelet: de kinderen moeten geen mondmaskers dragen. 

 

2. Verloop brengmoment: 

- breng de kinderen via de toegangspoort van de sporthal naar het onthaal op de binnenkoer 

- was de handen van de kinderen met water en zeep (wasstraat op binnenkoer) en droog ze af 

- breng de kinderen tot aan het onthaal en vermeld volgende gegevens van het kind: 

- naam en voornaam 

- welke kleuterklas  

- welke school 

- het kind wordt door het onthaal naar zijn groep gebracht 

- de ouder verlaat onmiddellijk de binnenkoer en vertrekt 

 

3. Verloop afhaalmoment: 

- vermeld naam en voornaam, kleuterklas en school aan onthaal 

- het kind wordt door het onthaal opgehaald in de sporthal en naar de ouder gebracht 

- de ouder met kind verlaat onmiddellijk de binnenkoer en vertrekt 

 

Is er niemand aan het onthaal dan bel je aan en wacht buiten tot het onthaal toekomt. 

 



 

4. Wat steekt in het kleuterrugzakje – aandachtspunten: 

- bij zonnig weer smeer je je kind in met zonnecrème 

- je kind draagt makkelijke kledij en schoenen die het zelf kan aan en uit doen 

- geef geen overbodige spullen mee (speeltjes, kaartjes, …) 

- zet steeds de naam van het kind op kledij, rugzakjes, … 

- reservekledij, vochtige doekjes en pampers (zo nodig) 

- drinkbus met water (bijvullen kan in de sporthal) 

- doosjes die het kind zelf kan openen en sluiten (voor boterhammen, …) 

- drinken en eten: - voormiddag: boterham of gezond tussendoortje 

   - middag: lunchpakket 

   - namiddag: gezond tussendoortje 

   - avond: koekje 

 

5. Parkeren: 

De parking Meerplein is als speelruimte voor de noodopvang ingericht en is daarom afgesloten. 

U kan gebruik maken van de parking op het Marktplein, de 4 kiss & ride parkings aan de sporthal of u kan 

langs de weg parkeren waar dit toegelaten is.  

 

Na het brengen en afhalen van de kinderen verlaat u best onmiddellijk uw parkeerplaats zodat deze plaatsen 

terug beschikbaar komen. 

 

6. Ziek: 

Kinderen die ziek zijn of bepaalde ziektesymptomen vertonen, dienen altijd thuis opgevangen te worden. 

Raadpleeg in dit geval steeds de huisarts. De persoon die het kind naar de opvang brengt moet eveneens 

gezond zijn.  

 

7. Belangrijke contactgegevens: 

- Opvang Sporthal Montenaken: 0475 803 177  

- Vrije Tijd – Jeugddienst: 011 88 04 98 – 0478 590 182 – 0476 812 102 – cultuurjeugd@gingelom.be 

- School De Kleurenboom: 011 88 45 82 

- School De Groeiboog: 011 48 69 24 

- School De Regent: 011 88 23 24 

 

Samen zorgen we zo voor een vlotte en veilige kleuteropvang.  

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 
Kim Peters Annick Princen Patrick Lismont 

Secretaris Schepen van jeugd en onderwijs Burgemeester 
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