
Beste ouders 

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nam de overheid op 17 maart 2020 extra 

maatregelen. Door deze maatregelen en op advies van het college van burgemeester en schepenen 

en Kind&Gezin is Pinkeltje genoodzaakt om de opvang tijdens de paasvakantie aan te passen.  

 

Annulatie reservaties 

We hebben alle reservaties voor de paasvakantie geannuleerd. Kinderen blijven best thuis. 

Pinkeltje blijft open voor: 

• kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefent (zorg, veiligheid, 

voeding, distributie, ...) en die niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken en die geen 

andere oplossing hebben dan de grootouders 

• kinderen in een kwetsbare thuissituatie 

 

Behoor je tot een van deze groepen? Dan kan je een nieuwe aanvraag voor de paasvakantie 

indienen op dinsdag 24 maart vanaf 18 uur tot zondag 29 maart 20.00 uur. 

Nieuwe aanvraag opvang 

Opvang reserveren doe je zo:  

• Surf naar www.malle.be/reserveer-je-vakantieopvang-bij-pinkeltje  

• Klik op Paasvakantie 2020. 

• Stap 1: vul zeker je eigen naam en een correct e-mailadres in. Vul ook de reden in van je 

aanvraag 

• Stap 2: vul de naam van je kind in en de kindcode. Heb je geen kindcode? Richt je dan 

eerst tot de coördinator van Pinkeltje: ann.dpc@malle.be.  

• Stap 3: duid aan of je gebruik wil maken van Pinkeltje oost of Pinkeltje west en duid de 

dagen aan dat je opvang nodig hebt. Verstuur dan je aanvraag 

Je krijgt altijd een antwoord van de coördinator om je reservatie te bevestigen. 

Kwamen je kinderen nog nooit naar Pinkeltje, maar heb je er nu wel nood aan? Neem contact op 

met coördinator Ann Don Porto Carero om je inschrijving in orde te brengen: ann.dpc@malle.be.  

Zieke kindjes blijven thuis 

Als je kindje ziek is of symptomen vertoont, kan het niet naar Pinkeltje komen.  

Heb je gereserveerd en wordt je kind ziek tijdens de paasvakantie? Neem contact op met Pinkeltje:   

• Pinkeltje oost: pinkeltje.oost@malle.be of 03 311 53 09 

• Pinkeltje west: pinkeltje.west@malle.be of 03 309 96 69 

We begrijpen dat deze maatregelen een impact zullen hebben, maar we zijn ervan overtuigd dat de 

gezondheid van onze kinderen en medewerkers primeert.   

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. We hopen samen met jou dat deze situatie snel achter de rug 

is. 

Bedankt voor het begrip en tot binnenkort! 

Vriendelijke groeten 

http://www.malle.be/reserveer-je-vakantieopvang-bij-pinkeltje
mailto:ann.dpc@malle.be
mailto:ann.dpc@malle.be
mailto:pinkeltje.oost@malle.be
mailto:pinkeltje.west@malle.be

