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uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum 

  Murielle Mattelaer 28/10/2020 

telefoonnummer faxnummer e-mail  
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Gratis noodopvang tijdens de verlengde herfstvakantie op maandag 9 en dinsdag 10 november 2020 

 

Beste ouder, 

 

De coronabesmettingscijfers blijven in het hele land stijgen. Daarom werd de herfstvakantie met twee 

dagen verlengd. Woensdag 11 november is een officiële feestdag. Dit betekent dat kinderen pas op 

donderdag 12 november weer naar school gaan.  Zo komen de kinderen een aaneengesloten periode van 

12 dagen niet met elkaar in contact, evenals de leerkrachten. Zo kunnen we de besmettingen afremmen, 

en de druk wat van de scholen halen. 

 

Sommige opvanginitiatieven (vb. vakantieopvang, jeugdkampen, kinderwerkingen) die tijdens de 

herfstvakantie doorgaan, zullen door deze organisatoren met 2 dagen verlengd worden. Niet alle 

kinderen kunnen daar terecht. Opvang door grootouders of andere mensen met een risicoprofiel wordt 

sterk afgeraden. 

 

Voor sommige ouders zal deze verlengde herstvakantie dan ook voor opvangproblemen zorgen. Daarom 

organiseert de stad Leuven gratis noodopvang op maandag 9 en dinsdag 10 november, van 8.00 tot 

17.00 uur. We proberen daarbij de school-’bubbel’ maximaal te respecteren, en organiseren de 

noodopvang dus zoveel mogelijk per school.  

 

Als jij gebruik wil maken van deze gratis noodopvang op school op 9 en 10 november, van 8.00 tot 

17.00 uur, kan je je inschrijven:  

- Via het online formulier op www.leuven.be/noodopvang 

- OF door onderstaand inschrijfstrookje in te vullen en te bezorgen aan het secretariaat of de 

klasleerkracht.  

Opgelet: de inschrijvingen sluiten op vrijdag 30 oktober om 14.00 uur. Heb je na dit afsluitmoment nog 

een dringende nood of vraag, neem dan contact met info@kinderopvangleuven.be. 

 

De stad mailt je ten laatste donderdag 5 november met de praktische afspraken. Als je op 5 november 

nog niets ontvangen hebt, meld je dat op hetzelfde mailadres, info@kinderopvangleuven.be. 

 

Zorg goed voor elkaar. Samen kunnen we dit. 

 

 

de algemeen directeur      de burgemeester 

                                       

 

 

Geertrui Vanloo      Mohamed Ridouani 



stad Leuven 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Inschrijfstrook noodopvang maandag 9 en dinsdag 10 november 
 

Naam en voornaam ouder: ………………………………………. 

 

Naam kind(eren): Leeftijd kind 

  

  

  

  

 

 

De (halve) dagen dat ik gebruik wil maken van de noodopvang (aanvinken wat van toepassing is): 

o Maandag 9 november, voormiddag   (brengen/ halen tussen 8.00 en 13.00 uur) 

Voor kind(eren): 

o Maandag 9 november, namiddag   (brengen/ halen tussen 12.00 en 17.00 uur) 

Voor kind(eren): 

o Dinsdag 10 november, voormiddag   (brengen/ halen tussen 8.00 en 13.00 uur) 

Voor kind(eren): 

o Dinsdag 10 november, namiddag   (brengen/ halen tussen 12.00 en 17.00 uur) 

Voor kind(eren): 

 

E-mailadres: ………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer:……………………………………………………… 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

Bezorg deze gegevens aan het schoolsecretariaat of aan de klasleerkracht. De inschrijvingen 

sluiten op vrijdag 30 oktober om 14.00 uur. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in 

functie van de organisatie van de noodopvang. Met vragen kan je terecht op 

info@kinderopvangleuven.be  

 


