
Beste ouders, 

Ik hoop dat iedereen het goed stelt en dat thuis alles lukt met de kinderen om ons heen. 

  

Via de nieuwe link (klik hier) kan de opvang voor week 3 aangevraagd worden. Net zoals 

de vorige week blijft de groep constant en beperkt op school. Op deze manier kunnen 

ouders die echt geen opvang kunnen regelen toch gaan werken. De aanvraag kan 

ingediend worden tot zaterdag 28 maart tot 16 uur. 

  

Wat de opvangmogelijkheid zal worden voor de paasvakantie is op dit moment niet 

duidelijk. Dit zal georganiseerd worden vanuit de stad Gent en scholen kunnen gevraagd 

worden om hierbij te helpen op vrijwillige basis. De komende dagen zal dat zeker 

duidelijker worden. Ik houd jullie op de hoogte. Let wel op: de opvang blijft enkel 

mogelijk voor de groep van ouders die echt geen andere opvang kan organiseren 

wegens werkverplichting of op vraag van de school. Dank voor uw begrip.  

 

In Bingel kan uw kind van de lagere school geleerde leerstof oefenen en herhalen. Uw 

kind krijgt daar ook reactie van de leerkracht. We merken dat er kinderen zijn die de 

feedback wissen zonder verder rekening te houden met de boodschap van de reactie. Dit 

is niet de bedoeling. Graag even nagaan bij uw kind of het al feedback van de leerkracht 

kreeg. U kan altijd persoonlijk mailen naar de leerkracht met eventuele vragen mocht er 

iets niet duidelijk zijn. 

 

Wie op wandel gaat, kan een mooi spandoek aan het hek hangen ( zie foto's op de 

facebookpagina van de school) of het duo 'beer en nijlpaard' aan het raam zoeken 

tijdens een berenjacht. Veel plezier. 

Ik wens iedereen het beste toe! 

Met vriendelijke groeten, 

directeur Katleen. 

 
Om te antwoorden gebruikt u het e-mailadres obdirectie@sintjv.be Dit e-mailadres wordt 

automatisch ingevuld wanneer u kiest voor beantwoorden. 

Gelieve deze mail niet als spam te markeren, neem contact op met de school indien u geen 

mails meer wenst. 

https://u5591309.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=0mkfurg6m8tUat-2B8Fk-2FTg6l5DavfE6Lv0yqGIUsMLROdt6FmLCcX-2FQTBrQ-2BVWXejOn8Z-2FfxejNi0AO8mFAufqfyKwvQyGupT-2Fwob3arylsq501xd-2FqYmvDLetfHAvM8bK754pD9fqqP8-2FLxEi-2FE-2BbQ9VLNBJy9NxlkMgDyhkif2weQS4u3K9UEGb0EaEI7xWzt7v_2qAjo8ImHFy2CBPUNCfYc3hYA8OyljXuFuWUvDTZuWkvr5ITZOi21e3Gt4-2BFln0bDHd0vYpAzjdIXswlVYg-2B6Cgc-2FmSTaieSdg-2FAJXsWcKH1hVOutzt-2Bh1EKfuWEclFvRuuvtWhPBOybzyvdNYdNydcOY8TVOA9b2qlKfgAzlAClqgtLTm-2BJmDXA2x5bk5w6f82Tj4YQaE76rBJjEfmDrGhPYO0TG7ws4IZNUlLYUKE10gSvc-2BpD6Hhe5yUael3l5zZDEez39cQE0G84vdGEZdswBHONpX7IBYcq8rpv9BOy6cLMI3GBnjX9EfSjKkIa1VoIpocAB3iBi-2Bk9SF1BM1F5g6ZIbDSj84GeMgcgA3AUDLED8xZzXNKeCOFc0zNy

