Beste ouder,
De werking van Kinderopvang Kadee wordt aangepast voor de volgende 3 weken.
Belangrijk:
- Hou je kind thuis indien mogelijk!
- Enkel wanneer je echt geen andere oplossing hebt en wanneer je een attest
kan bezorgen dat je een essentieel beroep uitoefent, kan je inschrijven voor:

Noodopvang in de week van 29 maart
• De stad voorziet een beperkt aantal plaatsen voor noodopvang
Inschrijven kan via de website van Kadee op de locatie ‘noodopvang SPUI’ of
‘noodopvang Speelmicroob’, vanaf zaterdag 27 maart om 10u.
- enkel voor ouders met een bewijs van een essentieel beroep
Stuur je attest door naar kadee@lier.be.

Opgelet!!!!
Alle inschrijvingen van 29 maart tot 2 april voor Kadee werden verwijderd.
Als je in aanmerking komt voor noodopvang, MOET je OPNIEUW inschrijven.
DAT KAN VANAF ZATERDAG 27 MAART OM 10u

Noodopvang in de paasvakantie
1. Kadee
Onze ‘gewone’ vakantiewerking blijft behouden. d.w.z. Kadee LISP, Kadee SPUI en Kadee
KH zullen open zijn.
De bubbels worden verkleind naar max 10 kinderen, enkel voor ouders die een attest van
een essentieel beroep kunnen voorleggen. Stuur je attest door naar kadee@lier.be.

Opgelet!!!!
Alle inschrijvingen van de paasvakantie voor Kadee worden verwijderd.
Als je in aanmerking komt voor noodopvang, MOET je OPNIEUW inschrijven.
DAT KAN VANAF MAANDAG 29 MAART OM 16u

2. De Speelmicroob
Kinderen kunnen tijdens de paasvakantie ook terecht op speelpleinwerking De
Speelmicroob. De plaatsen voor de Speelmicroob zijn momenteel volzet.
Toch vragen wij met aandrang even stil te staan bij:
•

Door de beperking van 10 kinderen per bubbel zijn er maar heel weinig plaatsjes

•

Heb jij je plaatsje echt wel nodig? Of zijn er andere oplossingen voor je kind?

•

Indien mogelijk, hou je kind thuis!

•

Heb je toch je plaatsje nodig op de Speelmicroob, laat je kind dan een hele week
komen. Zo zorgen we ervoor dat:
- er voldoende speelkameraadjes zijn in elke bubbel om een leuke vakantie te
beleven
- er geen plaatsjes onbezet blijven
- de kinderen geen andere contacten of activiteiten hebben tijdens die week

Wil jij je gereserveerde plaatsje afstaan aan:
Een kind uit een kwetsbare thuissituatie?
Een kind van een alleenstaande buitenhuiswerkende ouder?
Een kind dat een ganse week geen andere opvangmogelijkheid heeft?
Dan vinden wij dat heel lief van jou en betalen wij graag je inschrijfkost terug.

Neem in dat geval telefonisch contact op met onze dienst: 03 480 36 30
Alvast bedankt voor al jullie inspanningen!

Stadsbestuur Lier / Jeugdcentrum Moevement / Kinderopvang Kadee
Aarschotsesteenweg 1 – 2500 Lier
03 480 36 30
Openingsuren:
maandag: 9-12u + 16-19u
dinsdag: 9-12u
woensdag: 9-12u + 14-16u
donderdag: gesloten
vrijdag: 9-12u + 16-19u (behalve tijdens schoolvakanties)

