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NIEUWSBRIEF ZOMERVAKANTIE 2020
FERM KINDEROPVANG PITTEM
Beste ouder,
De zomervakantie nadert met rasse schreden.
Speelplezier voor de kinderen staat dan voorop. Om de opvang veilig, vlot en aangenaam te
laten verlopen, zijn we nu alvast gestart met de voorbereidingen.
We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien (voorheen Kind
en Gezin).
Samen met de gemeente Pittem hebben wij ons zomeraanbod en het inschrijven afgestemd.
De inschrijvingen zullen er wat anders uitzien dan normaal.
Gelieve deze nieuwsbrief dus goed door te nemen.

Online reserveren zomervakantie 2020
Tijdens de zomervakantie zijn we open van 1 juli tot en met 17 juli
En van 3 augustus tot en met 28 augustus
Collectieve zomersluiting van 20 juli tot en met 31 juli en op 31 augustus

!!! ONTHOUDEN !!!
De inschrijvingen voor de zomervakantie starten

Donderdag 11 juni om 19 uur
Het online reserveren voor de zomervakantie start vanaf donderdag 11 juni om 19 uur,
vanaf bij aanvang zullen we de aanvragen systematisch verwerken.
Weet dat in Ferm Kinderopvang Pittem de plaatsjes beperkt zijn en iedere werkende ouder
echt opvang nodig heeft …Ook de zomerplanning dit jaar is voor iedereen een ganse puzzel.
Schrijf dus bewust in! Zo kunnen wij zo veel mogelijk ouders en kinderen tevreden stellen.

Ferm Kinderopvang heeft een heel soepel reservatie-systeem waarbij je kosteloos kunt
annuleren tot de donderdagmiddag 12 uur voor de daaropvolgende week.
Dit systeem is uiterst klantvriendelijk!
Deze regeling blijft ook tijdens de zomer gelden, maar beschouw “annuleren” eerder
als een uitzondering dan een regel !
Telkens na donderdagmiddag 12u ’s middags zullen wij geen kinderen meer toelaten !
Opgelet: wanneer je een reservatie ingeeft via onze website verschijnt rechts bovenaan de
melding ‘Reservatie succesvol’. Binnen enkele dagen krijg je de definitieve
bevestigingsmail (alleen dit is geldig!). Indien je geen mail ontvangt met de bevestigende
data probeer opnieuw of contacteer de Infolijn ! (070/24 60 41)
Je kan rechtstreeks naar het online reserveren gaan via
https://reserveren.samenferm.be

Contactbubbels
Tijdens de zomervakantie zullen we werken in contactbubbels. Eén contactbubbel bestaat uit
max. 50 verschillende personen (kinderen én begeleiders inbegrepen) voor een volledige
week.
Wij voorzien voor Ferm Kinderopvang Pittem 2 contactbubbels zodat we zoveel mogelijk
aanbod kunnen bieden : er zal opvang doorgaan in onze eigen locatie, alsook in zaal
Panorama van De Fontein (1e verdiep).
Wij wachten de inschrijvingen af hoe de precieze verdeling van de kinderen zal zijn, maar dit
zal op het moment zelf duidelijk aangeduid staan.
We respecteren wel nog steeds onze maximum capaciteit per dag, dit over de 2
contactbubbels heen.
Omwille van corona maatregelen zijn combinaties met een andere organisatie in
eenzelfde week NIET mogelijk.
Een kind kan per week slechts deel uitmaken van 1 bubbel van 50 personen.
 DUS : Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit (sportkamp,
speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang, …).
 DUS: Per week zal je kind tot één van de twee contactbubbels behoren van Ferm
Kinderopvang (eigen locatie of zaal Panorama, beiden op site De Fontein)
Bv. Je kind kan niet naar het speelplein en op andere dagen naar de buitenschoolse opvang
in dezelfde week .
Bv. Je kind kan niet naar het sportkamp en op andere dagen naar de buitenschoolse
opvang in dezelfde week.
Per week kan je wel wisselen van type activiteit/locatie.
Dit heeft ook tot gevolg dat wij de vooropvang voor speelpleinwerking niet kunnen
aanbieden (6u45 tot 7u30). Wij mogen dit vanuit de richtlijnen van de overheid niet
aanbieden. Wij blijven wel geopend vanaf 6u45.
Op dagen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de opvang, worden de kinderen in de
ruime sociale bubbel opgevangen.

“Spelregels” online reserveren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Bij-)reserveren en kosteloos annuleren kan telkens tot de donderdagmiddag
12u voorafgaand aan de opvangweek. Gelieve hiermee rekening te houden.
Toch durven we vragen gezien de huidige omstandigheden om vooraf goed de
zomervakantie te plannen !
Na donderdagmiddag 12u zullen wij geen kinderen meer toelaten zodat wij
controle kunnen uitoefenen op het behoud van de contactbubbels.
Je kan voor losse dagen inschrijven. Er is geen verplichting om volle weken in te
schrijven.
Indien de annulatie achteraf gebeurt, is dit te laat! Hiervoor wordt een boete
aangerekend. (De helft van de dagprijs bij verwittiging, de volledige dagprijs zonder
verwittiging)
Beschouw “annuleren” eerder als een uitzondering dan een regel !
Heb je een halve dag opvang nodig : reserveer dan minder dan 6 uur.
Heb je maar een derde dagdeel nodig : reserveer dan minder dan 3 uur.
Probeer dus de opvang-uren “ongeveer” correct in uw aanvraag aan te duiden,
want als jij tot 13 uur opvang nodig hebt… en iemand anders pas vanaf 13.30 uur
dan maken we twee mensen gelukkig ☺
Wat je vraagt, wordt gefactureerd. Te late annulaties zijn niet kosteloos tenzij die
gestaafd worden door een doktersbriefje of een attest van de werkgever (bezorgen
binnen de 5 werkdagen). Ziektebriefje is geldig voor kind én ouders.
Durf ook te reserveren op een “volzette dag”, misschien wordt net voor jouw
aanvraag een annulatie doorgevoerd.

Een dagje Ferm Kinderopvang in de vakantie …
Onze deuren gaan elke dag open om 6u45 en sluiten om 18u.
OPGELET, uitzonderlijk geen vooropvang speelpleinwerking via Ferm Kinderopvang Pittem !

Spelen doen we de ganse tijd, dus laat de kinderen maar in speelkledij komen naar de
opvang. Zorg ook voor goede speelschoenen.
Voor wie soms nog “een accidentje” heeft, is reservekledij in de boekentas de oplossing.
Middagmaal is een koud eetfestijn uit de boterhammendoos! Voorzie ook een 10-uurtje, bij
voorkeur een gezond stuk fruit en een drankje, en een 4-uurtje,een koekje en een drankje.
Graag namen op de koekjes- en boterhamdozen aub!
Heeft jouw kindje extra aandacht nodig of slaapwensen, zeg het gerust door aan de
begeleidster die de vroege shift heeft.

Thema’s zomervakantie
week 1 : 1 juli tot en met 3 juli
Deze week werken we rond het thema “Peppa pig”, we leven ons uit op de boerderij !
week 2 : 4 juli tot en met 10 juli
Deze week werken we rond het thema “Peppa pig”, we leven ons uit op de boerderij !
week 3 : 13 juli tot en met 17 juli
Deze week werken we rond het thema “Later als ik groot ben”, welk beroep zou jij willen
doen later? We hebben enkele ideetjes !
COLLECTIEVE SLUITING MAANDAG 20 JULI TOT EN MET VRIJDAG 31 JULI

week 1 : 3 augustus tot en met 7 augustus
Deze week werken we rond het thema “Schip ahoi maatjes!”, we gaan op piratenavontuur!
week 2 : 10 augustus tot en met 14 augustus
Deze week werken we rond het thema “Mijn familie”, we worden terug baby tot oma en opa.
week 3 : 17 augustus tot en met 21 augustus
Deze week werken we rond het thema “In de teletijdsmachine”, we keren terug naar alle
tijden, landen, van de oertijd tot aliens !
week 4 : 24 augustus tot en met 28 augustus
Deze week werken we rond het thema “Happy in de hangmat”, we gaan rustig de vakantie
uit!
COLLECTIEVE SLUITING MAANDAG 31 AUGUSTUS

Gezocht : jobstudenten augustus voor Ferm Kinderopvang !
Wij zoeken nog jobstudenten voor de maand augustus !
Ken je studenten, die minimum 18 jaar oud zijn, graag een centje bij verdienen en een
grenzeloos enthousiasme hebben om met kinderen te werken, dan zijn ze bij ons aan het
juiste adres. Laat hen gerust contact opnemen met ons via bko.pittem@samenferm.be voor
meer informatie.
Online solliciteren kan via samenferm.be/jobs

Tot slot …
Wat mag je van ons verwachten?
•

Onze begeleiders zullen altijd een mondmasker dragen wanneer ze in contact komen
met volwassenen, bijvoorbeeld wanneer je je kindje komt brengen of afhalen.
Bij de kinderen doen ze dat niet.

•

De begeleiders en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen.

•

Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd.

•

We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een kind of
begeleider wordt vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van
contactonderzoek. Alle ouders zullen dan worden geïnformeerd.
Je krijgt dan meteen ook te horen wat je te doen staat..

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen?
•

Je draagt een mondmasker wanneer je je je kind komt brengen of ophalen.

•

Je wast of ontsmet je handen voor- en nadat je je kind kwam brengen of ophalen.

•

Het is geen probleem wanneer je de buitenschoolse opvang combineert met de opvang
binnen je verruimde contactbubbel (bijvoorbeeld: de grootouders).

•

Je mag je kind voor enkele dagen of weken inschrijven. Inschrijven voor een volledige
week is niet verplicht.

•

Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Per week kan je wel wisselen van
type activiteit.

•

Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis.

•

Als je kind op de opvang ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen.

Wat vertel je aan je kind?
Het wordt voor je kind vast en zeker een fijne zomervakantie, waarin het ongedwongen en
met een gerust hart kan spelen. Stel je kind dus zeker gerust en vertel hem of haar wat het
mag verwachten in de opvang. De opvang zal er een tikkeltje anders uitzien dan vroeger en
misschien zijn ook niet alle lokalen ter beschikking. Dat zal echter het speelplezier niet in de
weg staan.

Wij kijken alvast uit naar een zomervakantie vol speelplezier voor alle kinderen, onze ouders
en onze begeleid(st)ers!

Meer informatie? Je kan de verantwoordelijke van de opvang bereiken via
bko.pittem@samenferm.be

Speelse groeten,
Amelie Goormachtigh, verantwoordelijke Kinderopvang Ferm Kinderopvang Pittem
Lien & Kelly, begeleidsters Ferm Kinderopvang Pittem

