Beste ouder(s)
Er is (nood)opvang voorzien tijdens de kerstvakantie. Vanaf nu tot 13 december kunnen ouders hun
kinderen inschrijven in de (nood)opvang van gemeente Affligem en kinderopvang Infano vzw. We
doen dit om zeker te zijn dat we zeker de ouders en kinderen ondersteunen die écht opvang nodig
hebben. Deze opvang wordt sowieso georganiseerd, ook als de maatregelen opnieuw verstrengen.
Als de maatregelen blijven wat ze nu zijn, wordt deze noodopvang tijdens de tweede week verrijkt
met Winterpret. Dit zijn de fijne activiteiten die de gemeente sinds enkele jaren voorziet tijdens de
Kerstvakantie. In dat geval zullen alle andere kinderen ook kunnen inschrijven. Dat laten we weten
op 14 december. Hou dus zeker onze berichten in de gaten.
1. Inschrijven verplicht webshop @ffligem
!! om alles georganiseerd te krijgen, en om zeker te zijn van een plekje, dien je in te
schrijven tegen 13 december !!
Log in.
a) Kies voor “kinderopvang” en scrol naar beneden tot net boven de lijst.
b) Kies voor Sorteer: Max. aantal kinderen (0-99)
c) en dan in de juiste groep:
− kleuters Noodopvang muziekacademie (organisatie Infano)
− kinderen Noodopvang muziekacademie (organisatie Infano)
d) Klik op het juiste kind.
e) Kies voor de juiste datums. Je kan hier ook op “volgende week” klikken.
f) Vul opmerkingen in. Bijvoorbeeld als je uitzonderlijk maar een halve dag nodig hebt.
g) Klik op “in winkelwagen”. Je moet nu nog niet betalen.
h) Klik op “doorgaan”.
2. Wanneer
Week 1:
Op maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23: opvang voorzien van 7.00 tot 18.00 uur
Op donderdag 24 december: opvang voorzien van 7.00 tot 16.00 uur
Week 2:
Op maandag 28, dinsdag 29, woensdag 30 december: opvang voorzien van 7.00 tot 18.00 uur
Op donderdag 31 december: opvang voorzien van 7.00 tot 16.00 uur
Je kan het aantal dagen zelf kiezen. Je kan bijvoorbeeld kiezen om je kind alleen de twee
donderdagen te laten komen omdat je op donderdag op kantoor moet zijn. Maar evengoed
om van alle dagen gebruik te maken omdat je een essentieel beroep hebt.
3. Prijs
• minder dan 3 uur: € 5,80;
• minder dan 6 uur : € 8,70;
• meer dan 6 uur : € 14,50.
Korting: vanaf 2 kinderen van hetzelfde gezin, wordt er op deze tarieven een korting van 25%
toegestaan per begonnen halfuur per kind.
Het betalen gebeurt pas achteraf, en enkel als je inderdaad gebruik hebt gemaakt van de
opvang. Heb je moeite om te betalen ? Neem contact op met Kathleen via
huisvanhetkind@affligem.be.

4. Veiligheid
Alle nodige richtlijnen om het risico op besmetting te verminderen worden gevolgd. Bij het
brengen en afhalen van jouw kind, betreed je de opvang niet en draag je steeds je
mondmasker.
5. Meebrengen
Geef boterhammetjes, tussendoortjes en drankjes mee. Zorg dat de kinderen gemakkelijke
kledij dragen. Kleine kleuters moeten reservekledij meebrengen.
Heb je nog vragen, laat het gerust weten via jeugd@affligem.be

