
 
Beste ouder 

 

Vorige week brachten we jullie op de hoogte i.v.m. de organisatie van noodopvang tijdens de 

paasvakantie.  We hebben ondertussen alle inschrijvingen ontvangen. Deze noodopvang tijdens 

de paasvakantie is er voor volgende kinderen: 

- Beide ouders werken in essentiële sectoren (zorg, veiligheid, voedselnijverheid, 

distributie), bij twijfel kan bevestiging van de werkgever worden opgevraagd. 

- Ouders kunnen enkel beroep kunnen doen op 65-plussers voor opvang 

- Maken momenteel al gebruik van de noodopvang op school 

De locatie waar de opvang voor jouw kind(eren) doorgaat, is de basisschool van Boezinge.  Ingang 

via de poort Diksmuidseweg. (= ingang Buitenschoolse opvang) 

Is je kind ingeschreven maar heb je de opvang toch niet meer nodig?  

Verwittig zeker je school! Via info@gvbboezinge.be 

Is je kind NIET ingeschreven maar heb je toch onverwacht noodopvang nodig? 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met je school info@gvbboezinge.be 

Nieuwe informatie: het blijft noodopvang maar deze is gratis. 

In navolging van de beslissingen op Vlaams niveau, spant stad Ieper zich in om ook de 

noodopvang in de Ieperse locaties kosteloos aan jullie aan te bieden. We danken daarbij alle 

scholen voor hun vrijwillige en solidaire inzet! 

Ons Huis van het Kind zorgregio Ieper blijft in deze periode (en ook daarna!) hét meldpunt waar 

je als ouder terecht kunt met alle andere vragen (opvoeding, onzekerheid,…). Samen zoeken we 

naar een geschikte oplossing of de juiste ondersteuning.  

Je kan ons contacteren via: 

Centraal Meldpunt Huis van het Kind zorgregio Ieper 

Email:  huisvanhetkind@ieper.be  

Telefoon:  057/451 747 

 

Wij wensen jullie een goede gezondheid en veel goede moed. 

  
  

Stefan Depraetere Emmily Talpe 

Algemeen directeur Burgemeeste 
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Opvanglocatie 

GVB BOEZINGE, ingang poort Diksmuidseweg (= ingang buitenschoolse opvang) 

Noodopvang paasvakantie 

Wie Ieperse kinderen en/of kinderen van Ieperse kleuter- en lagere scholen in 
volgende situatie: 

- Beide ouders werken in essentiële sectoren (zorg, veiligheid, 
voedselnijverheid, distributie), bij twijfel kan bevestiging van de 
werkgever worden opgevraagd. 

- Ouders kunnen enkel beroep kunnen doen op 65-plussers voor 
opvang 

- Maken momenteel al gebruik van de noodopvang op school 

Wanneer Elke weekdag tijdens de paasvakantie (niet op maandag 13 april)  
van 8u30 - 16u00   

Kostprijs Gratis 

Inschrijving info@gvbboezinge.be 

Contact Vragen over inschrijvingen: contacteer je school /directie 
Andere vragen: centraal meldpunt: huisvanhetkind@ieper.be of 057/451 
747 
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