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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel 

    

 

Opvang in het IBO tijdens de paasvakantie 2020 

 

Beste ouder, 

 

Wij hebben de nodige richtlijnen over de organisatie van opvang tijdens de paasvakantie ontvangen. 

Op basis hiervan hebben we onze dienstverlening voor de komende vakantie aangepast. 

 

Via deze brief willen wij u hierover informeren: 

 

Voor wie wordt er opvang voorzien? 

Tijdens de paasvakantie voorzien we enkel opvang voor kinderen van ouders met essentiële 

beroepen. Hiermee bedoelen we ouders die genoodzaakt zijn om op werkvloer aanwezig te zijn. 

Ouders die telewerken, moeten hun kinderen zelf thuis opvangen. 

 

Waar wordt er opvang voorzien? 

Tijdens de paasvakantie zijn enkel volgende locaties open: 

• IBO ’t Speelpaleis (Gentsesteenweg 1, Dendermonde-centrum) voor de ouders die normaal 

gebruik maken van IBO ’t Speelpaleis en IBO De Speelzone in Grembergen. 

• IBO De Speelvogels (Kloosterstraat 23 a, Baasrode) voor de ouders die normaal gebruik maken 

van IBO De Speelvogels en IBO De Steensmurfen in ‘t Keur. 

• IBO De Rakkertjes (Hoge Weg 35 a, Sint-Gillis) voor de ouders die normaal gebruik maken van 

IBO De Rakkertjes en IBO Villa Lollypop in de Boonwijk. 

• IBO De Mickey’s (Klinkaertstraat 30, Schoonaarde) voor de ouders die normaal gebruik maken 

van IBO De Mickey’s en IBO Jawedoo in Oudegem en IBO Kwabbernoot in Appels. 

Hoe kant u inschrijven? 

!!! Alle inschrijvingen die al via de webshop werden gereserveerd, zijn niet meer geldig. 

Is uw aanwezigheid op de werkvloer genoodzaakt tijdens de paasvakantie en heeft u nood aan 

opvang? Neem via mail contact op met één van de coördinatoren.  

• Vermeld voor welk(e) kind(eren) en dagen u opvang nodig heeft. 

• Voeg in bijlage een attest van uw werkgever toe. Op het attest staat vermeld waar u werkt en dat 

uw aanwezigheid op de werkvloer vereist is. Uw inschrijving is pas definitief als we het attest van 

de werkgever hebben ontvangen. 

• De coördinator stuurt u een mail terug ter bevestiging van uw inschrijving. 

• Opvangdagen annuleren of bijkomende opvangdagen aanvragen (afhankelijk van nog 

beschikbare plaatsen) doet u ook via mail naar één van de coördinatoren.  



Contactgegevens van de coördinatoren: 

• Veerle Van Haver: veerle.vanhaver@dendermonde.be – 0472-48 00 17 

• Sharon Pesant: sharon.pesant@dendermonde.be – 0472-48 00 16 

• Jana De Wilde: jana.dewilde@dendermonde.be – 0472-48 00 15 

Gelieve enkel in te schrijven voor de nodige opvangdagen. Op deze manier creëren we ruimte om alle 

opvangnoden te beantwoorden.  

 

 

Hoogachtend 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Wouter Van der Vurst  Piet Buyse 

algemeen directeur  burgemeester 
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