
 

Paasvakantie 2020 – opvangmogelijkheden schoolkinderen 

In het kader van de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 

organiseren GBS De Wereldbrug en GBS De Puzzel, de twee gemeentelijke Nederlandstalige 

basisscholen van Vorst,  tijdens de paasvakantie 2020 elk op hun eigen locatie een opvang voor 

gezonde kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector (gezondheidszorg, 

veiligheidsdiensten…) en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.  

WANNEER ? 

Week 1:  van 6 tot 10 april 2020  Week 2:  van 14 tot 17 april 2020 

Kinderen kunnen worden gebracht vanaf 7u30 en dienen te worden opgehaald voor 17u45.  

WAAR en VOOR WIE ? 

GBS De Wereldbrug, Hallestraat 34, 1190 Vorst – GBS De Puzzel, De Fierlantstraat 35, 1190 Vorst 

De opvang in elke school wordt beperkt tot gezonde kinderen die ingeschreven zijn op de school waar 

de opvang wordt georganiseerd en die behoren tot de groepen omschreven in de 

veiligheidsmaatregelen (ouders met een beroep in een cruciale sector en kinderen in een kwetsbare 

thuissituatie). De opvang is gratis. 

INSCHRIJVING? 

GBS De Wereldbrug - gbs.dewereldbrug@vorst.brussels - T 02 376 92 15 (weekdagen van 8u tot 15u) 

GBS De Puzzel   - gbs.depuzzel@vorst.brussels -    T 0490 52 32 42 (weekdagen van 8u tot 16u) 

 

Ouders dienen tegen uiterlijk woensdag 1 april 2020 per mail of telefonisch in te schrijven, met 

vermelding van de naam van het/de kind(eren), geboortedatum, contactgegevens en inschrijving. 

Vakantiedagen 
WEEK 1 

Opvang 
aanduiden 

Vakantiedagen 
WEEK 2 

Opvang 
aanduiden 

Maandag 6 april  Maandag 13 april  

Dinsdag 7 april  Dinsdag 14 april  

Woensdag 8 april  Woensdag 15 april  

Donderdag 9 april  Donderdag 16 april  

Vrijdag 10 april  Vrijdag 17 april  

Tijdens de opvang worden geen snacks, maaltijden of dranken voorzien, gelieve die dus mee te 

geven aan uw kind(eren). 

THUISBLIJVENDE KINDEREN 

Kinderen die niet beantwoorden aan de omschreven criteria, dienen zoveel mogelijk thuis te worden 

opgevangen. De leerkrachten zorgen voor regelmatig contact met en opvolging van alle kinderen 

voor taken en opdrachten. Heeft u problemen, vragen of suggesties, contacteer dan zeker de directie 

die in de mate van het mogelijke een oplossing zal proberen te vinden. 
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