
 

Opvang tijdens de paasvakantie  
 

Tijdens de paasvakantie blijft de noodopvang in de basisscholen verder 

georganiseerd maar dan in een regie van de stad Poperinge (en meer bepaald de 

buitenschoolse kinderopvang IBO Hopsakee).   

 

Deze noodopvang is bedoeld voor dezelfde drie groepen van gezonde leerlingen 

die ook in de voorbije 3 weken op school opvang kregen: 

- Eerste groep: de ouders met een job in de cruciale sectoren (zorg, 

veiligheid, voeding, distributie,…)  

Er kan door de school een attest van de werkgever opgevraagd worden. De lijst met 

cruciale beroepen vind je via onderstaande link: 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200318-c

ovid-19.pdf   

- Tweede groep: de kinderen die schoollopen in het Buitengewoon Onderwijs 

en in de internaten 

- Derde groep: de kinderen in kwetsbare thuissituaties (te bespreken met 

directie en CLB). 

 

Noodopvang kan niet voor: 
- ouders die thuiswerken: zij vangen hun kinderen thuis op.  

- zieke kinderen en kinderen met een zieke in het gezin: deze kinderen 

blijven thuis. Indien een kind ziek wordt in de noodopvang, dan contacteert 

IBO Hopsakee meteen de ouders. 

 

De 'contactbubbels' van de scholen/vestigingen worden intact gehouden. Het is 

volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande 

groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. 

Dat noemt men een 'contactbubbel'. Hoe minder contact met mensen van buiten de 

groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).  

Daarom wordt de opvang van verschillende scholen niet op één plek maar wel in 

elke school apart georganiseerd. De stad Poperinge biedt volgens het principe van 

de contactbubbels, zijnde de basisscholen, noodopvang aan op de volgende 

locaties: 

● IBO Proven, Alexisplein 16a 

● IBO Krombeke, A. Verbriggestraat 1a 

● IBO Watou, Winnezelestraat 18 

● IBO Roesbrugge, Prof. Rubbrechtstraat 58a 

● IBO Reningelst, Pastoorstraat 17 

● IBO Abele, Abeelseweg 238 
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● Basisschool St.-Franciscus,  Poperinge 

● Kinderland 

● Basisschool St.-Benedictus, Poperinge 

● De Pezel,  

● De Klimrank 

● GO! De Ster 

 

Hoe verloopt de opvang tijdens de paasvakantie? 

De stad (IBO Hopsakee) zorgt voor personeel (van de buitenschoolse opvang, 

kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers…), zelfs al vindt de noodopvang plaats 

in een schoolgebouw.  

 

Dat stadspersoneel wordt ingezet in de voor- en naschoolse opvang en in de 

voormiddag tot 13u. In de namiddag wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op 

vrijwillige leerkrachten van de basisschool van die locatie. De kinderen worden bij 

voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden. 

  

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. De invulling 

van de noodopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de 

geldende voorzorgsmaatregelen.  
 

Ouders die gebruik wensen te maken van de noodopvang van 6 april t.e.m. 17 april 

2020 (met uitzondering van het weekend en paasmaandag) schrijven zich vooraf en 

zo snel mogelijk in via deze link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC3EmupXpNknMGR_sxY6xfmFdL3mn

EpuR-Kehr4thycM2zfw/viewform 

 

Er is mogelijkheid tot opvang van 7 tot 19u. 

Voor een dringende oproep of wijzigingen de dag zelf geldt volgend mailadres: 

ibo.hopsakee@poperinge.be. 
 

Met vriendelijke groeten,  

 

Zoë Deleu  

Coördinator a.i. IBO Hopsakee  

 

An Tillie 

Algemeen directeur KBRP 

 

Martine Viaene  

Directeur Go! basisschool De Ster  
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