
 

 

 

   Heist-op-den-Berg 

   vrijdag 26 maart  

 

 

 

Noodopvang van 29 maart tem 2 april door Buitenschoolse Kinderopvang Heist-op-den-Berg 

 

 

Beste ouder, 

 

Zoals je waarschijnlijk al hebt vernomen, wordt de paasvakantie in het kader van de coronamaatregelen voor 

de kinderen van de lagere school met één week vervroegd. Voor de eventuele sluiting van de kleuterschool 

verwijzen we door naar de info van je school. 

 

Omwille van die maatregelen zijn we genoodzaakt om ons BKO-aanbod over een andere boeg te gooien en 

noodopvang te organiseren. Die noodopvang is er voor ouders die zich in een van onderstaande situaties 

bevinden en niet zelf kunnen instaan voor de opvang van hun kind(eren). De scholen bezorgen alvast een attest 

van sluiting van de school zodat je daarmee tijdelijke werkloosheid kan aanvragen indien gewenst. 

 

Wie kan gebruik maken van de noodopvang?  

- ouders die in cruciale beroepen en essentiële sectoren werken (zorgberoepen, politie, voedingssector, …) 

- kwetsbare ouders, kinderen in een verontrustende thuissituatie 

- gezinnen met een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte, alleenstaande ouders 

 

Waar en wanneer is er noodopvang? 

 De noodopvang gebeurt in de hieronder vermelde BKO-opvanglocaties tussen 7 en 18 uur. 

- BKO Booischot voor kinderen van basisschool Booischot, Wijkschool Booischot en Triangel 

- BKO Schriek voor kinderen van basisschool Schriek en Grootlo 

- BKO Heist-Goor voor kinderen van basisschool Heist-Goor, ’t Goortje, Pluishoek 

- BKO Hallaar voor kinderen van basisschool Hallaar 

- BKO Itegem (locatie in de school) voor basisschool Itegem 

- BKO Zonderschot voor kinderen van school Zonderschot 

- BKO Pijpelheide (locatie in de school) voor basisschool Pijpelheide 

- BKO Wiekevorst voor kinderen van basisschool Sint-Jan en Kleine Sint-Jan 

- Locatie Boonmarkt (Speelplein, Boonmarkt 15) voor kinderen van Heist-centrum (Onzea en Berg) en ’t 

Wensbos 

- Locatie BKO Station, voor kinderen van Heilig Hart-college en IMG 

 

Je krijgt van ons steeds een bevestiging van je plaats. Wanneer onze maximumcapaciteit bereikt is, gaan we in 

samenwerking met de scholen na of zij binnen de gebruikelijke schooluren nog bijkomende noodopvang kunnen 

organiseren. 

 

 

 

 

 

   

Buitenschoolse Kinderopvang en Speelplein 

 
 contactpersoon | An Schroyens en Inge Cornelis 
 telefoon | 015 75 86 57 
 mail | bko@heist-op-den-berg.be 
 adres | Lostraat 48 A 

  2220 Heist-op-den-Berg 

 

 



 

Hoe inschrijven voor de noodopvang? 

- Inschrijven kan vanaf vrijdag 26 maart 18 uur tot en met maandag 29 maart 19 uur. Je schrijft bij voorkeur 

in met een mail naar bko@heist-op-den-berg.be met vermelding van: 

o naam van kind(eren) + geboortedatum(s) 

o dag(en) + begin- en einduur opvang 

o school 
Wie niet kan mailen en telefonisch wil inschrijven, kan maandag bij ons terecht van 9 tot 12 uur en van 

13.30 tot 19 uur op het nummer 015 75 86 57. 

- De noodopvang (= dagopvang schooluren) is kosteloos.  

Voor de voor- en naopvang en woensdagnamiddagopvang betaal je de normale opvangtarieven van BKO 

Heist-op-den-Berg. 

 

 

Voor bijkomende info kan je terecht bij team Buitenschoolse Kinderopvang en Speelplein, zie contactgegevens 

bovenaan. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Hans Welters   Kelly Van Tendeloo 

Algemeen Directeur   Schepen van Kinderopvang 

 

 

 


