
 

Beste ouders         16 februari 2021 

Organisatie buitenschoolse opvang vanaf 1 maart 2021 

Omwille van de verdere verspreiding van het corona virus en de varianten ervan worden er 
bijkomende preventieve maatregelen genomen. Opgroeien vraagt ons om zoveel mogelijk 
kinderen per school op te vangen. Dit betekent opnieuw een hele reorganisatie van onze 
werking en voor jullie kinderen. Deze nieuwe manier van werken gaat vanaf maandag1 maart.  

Hoe ziet de opvang er concreet uit voor kinderen van Pardoes? 

Driehoeven + De Ballon voor en na school In de school 
De Bladwijzer + De Padvinder + 
Stippestap 

voor en na school 
vanaf 22/02 

In Pardoesje 
Minderbroedersstraat 6 

Sint-Jozefsschool kleuters + Kids voor en na school In Pardoes 
St-Jozefschool lagere schoolkinderen + 
De Dolfijn 

Voor en na school In Klooster 

‘t Schoolke  voor en na school In de school 
 
Veiligheid en welbevinden van de kinderen 

We doen er, ondanks dat er voor sommige kinderen veranderingen zijn, alles aan om de 
opvang veilig en voorspelbaar te maken door vaste begeleiding per groep te voorzien. Onze 
begeleiding zorgt voor een gevarieerd aanbod van leuke activiteiten en heel veel warmte en 
aandacht. Samen met de stad Genk staan we in het voor het vervoer van de kinderen. 

Aanbod vrije tijd 

Het aanbod van Sportpret is voorlopig geannuleerd voor de kinderen van Pardoes. Sportpret 
mag maar werken in een groep van max. 10 kinderen. We kiezen er voor om andere kinderen 
gebruik te laten maken van het aanbod, zoals kinderen die niet naar de opvang komen. 

Het vervoer van en naar de academies kan alleen maar voor de kinderen die opgevangen 
worden in het Klooster en Pardoesje. 

Openingsuren 

We voorzien in iedere opvanglocatie opvang van 6u45 tot 18u30. We willen jullie vragen om 
jullie opvangplan nog eens goed te bekijken en correcte opvanguren door te geven via 
0497/65 11 58. Op deze manier kunnen we onze uurroosters zo goed mogelijk opmaken. 

Opvang reserveren 

Wijzigingen in het opvangplan voor de week nadien kunnen doorgegeven worden voor 
woensdag om 22u. Op deze manier hebben wij een basis om de uurroosters van de 
medewerkers op te maken.  
 
Jullie kunnen gratis annuleren, ten laatste voor 9u ’s morgens voor dezelfde dag. Indien dit niet 
gebeurt, wordt de boete aangerekend zoals beschreven in de schriftelijke overeenkomst. 
 
Bij vragen of onduidelijkheden, kan je terecht bij de teamverantwoordelijke op het gekende 
nummer of e-mailadres. 

Zorg goed voor jezelf en elkaar.  
 
Met vriendelijke groeten 

Elke Van Damme      Sandra Garzon 
Algemeen Directeur KDV Familia    Teamverantwoordelijke Pardoes 


