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Beste ouder, 

Ik breng jullie na een week terug op de hoogte van enkele 

aanpassingen en afspraken met de school. 

Het doet ons deugd te merken dat ouders die in de 

zorgsector of andere noodzakelijke sectoren de school heel 

dankbaar zijn voor de opvang. 

We doen samen met jullie ons best om wie hulp nodig 

heeft, ook hulp te bieden! 

De komende week blijft de opvangregel hetzelfde. Graag 

willen we de samenstelling van de groepen ook zoveel 

mogelijk hetzelfde houden. Dankjewel voor uw begrip. 

 

• De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten 
opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet 
van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te 
perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft. In de komende 
weken zal de opvang, enkel voor wie het echt nodig heeft om te gaan werken, 
beschikbaar zijn. 

Mogen we vragen om de digitale aanvraag voor opvang 

tussen 7.30 uur en 17 uur met de link in te vullen tegen 

zaterdagmiddag 16 uur. (klik hier) Wie dit niet ontvangen 

heeft, stuurt een mail naar obdirectie@sintjv.be om de 

opvangmomenten door te geven. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gK45Gt5oZ02iS-tyyFFYBN0xTUJIiF5Kr-ty_GQjP71UMkoyM0xHQzRKV05BME5IUkU4NkdEUTQwMy4u
mailto:obdirectie@sintjv.be


Wanneer we ouders berichten met een brief, zetten we deze 

ook op de schoolwebsite. 

Graag in uw mailbox ook bij ongewenste email of spam 

kijken of er geen post is van school. 

Facturen en andere mails blijven hier soms hangen. 

 

Ik hoop dat iedereen thuis wat structuur in de dagen kan 

brengen zodat de kinderen kunnen spelen, bewegen en 

leren. Leg geen druk bij de kinderen maar wees waakzaam 

dat er toch tijd wordt gemaakt voor schoolwerk. Kinderen 

kunnen dit niet alleen. Begeleid uw kind hierin, kijk de 

oefeningen na, maak samen een planning, … ook voor de 

kinderen is dit nieuw en bizar. 

 

De parate kennis van uw kind blijven herhalen en oefenen 

zoals kleurenkennis, blokkenbouwsels maken, knippen, 

puzzelen, splitsingen tot 10, hoofdrekenen tot 10 en tot 100, 

maal/deeltafels, Franse woordjes, spellingwoorden herhalen, 

… maar ook lezen, samen lezen, voorlezen, luidop lezen, … 

 

Op de schoolwebsite vindt u bij de klasblogs (te vinden 

rechts aan de zijkant bij ‘op zoek naar een specifieke klas) 

Daar vindt tips en mogelijke taken en opdrachten. Ook bij 

de sportblog vindt u tips om te bewegen. Deze onderdelen 

zullen wekelijks bijgestuurd worden. 

Sommige klasleerkrachten sturen nog extra mails met 

specifieke opdrachten. 

Via mail mag u zeker contact houden met de school of de 

klasleerkracht. 
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Op dit moment zijn alle leerkrachten gezond en komen in 

ploegjes van 4 personen naar school om de opvang te 

begeleiden. 

 

Wie geen internet thuis heeft mag zeker ons een bericht 

sturen of bellen. We bekijken dan samen met u wat we 

kunnen doen om toch oefenkansen mee te geven voor uw 

kinderen. 

Mochten er nog vragen zijn, kan u bellen naar de school 

09/229.25.07. Voor niet dringende zaken mailt u naar de 

directie zoals annuleren van aangevraagde opvang. 

 

In deze moeilijke tijden staan we zeker tot uw beschikking 

en proberen we de samenwerking verder te zetten van op 

afstand. 

 

Later toegevoegd: voor alle duidelijkheid herhaal ik dat alle 

oudercontacten geannuleerd werden! 

 

Vriendelijke groeten, 

Directeur Katleen 

 

 

 

 



 


