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Beste ouders,  
Lieve leerlingen, 
 
Deze morgen op school aankomen, gaf ons een heel raar gevoel. 
Bijna geen kinderen in de voorschoolse opvang en daarna een beperkte groep leerlingen 
op de speelplaats. Een vreemd gevoel voor een school die anders vol leven zit! 
 
Dankjewel dat iedereen de boodschap indien mogelijk respecteert. 
De kinderen zitten thuis of op school en willen graag aan de slag. 
De eerste dagen zal het leuk zijn maar daarna zal het belangrijk zijn dat de kinderen toch 
regelmatig een werkje doen om toch niet helemaal uit het schoolritme te vallen. Leerstof 
herhalen, vaardigheden oefenen en een beetje extra kennis vergaren zal hen zeker deugd 
doen. 
 
Leerkrachten zullen minstens 1 keer per week via de klasblog of ander bekend kanaal 
voor jullie eventuele richtlijnen, tips, ideeën, … aanreiken zodat de kinderen hun tijd goed 
kunnen vullen en jullie misschien rustiger van thuis kunnen werken. 
Op de schoolwebsite-pagina kan je rechts bovenaan bij ‘leerlingen en onze school’. 
onder interessante links zal je veel zaken vinden die u en uw kind ideeën geven om de 
dag te vullen.  
Het leerplatform Bingel had deze morgen problemen om de vele gebruikers op hetzelfde 
moment toegang te verlenen. Zij zullen proberen hun systeem bij te sturen. 
 
Deze week zal iedereen een nieuwe mogelijkheid krijgen om opvang aan te vragen voor 
volgende week. 
Let op het is niet de bedoeling om te denken dat dan alles oké zal zijn. De maatregel blijft 
van kracht : enkel mensen die moeten gaan werken en zelf echt geen opvang kunnen 
organiseren kunnen naar school komen. 
Wie zijn kind brengt naar school doet dit op het gewone uur nl. tussen 8.10 en 8.25 uur en 
12.55 en 13.10uur.  
Wie zijn kind afhaalt, kan dit enkel wanneer de bruine poort aan de kerk open is  
nl. om 11.40 uur , om 15.30 en daarna liefst om 17 uur.   
Dankjewel om dit om organisatorische redenen te respecteren. 
 
We bekijken week na week de zaken. 
De geplande oudercontacten en uitstappen, vergaderingen en bijeenkomsten worden 
afgelast tot aan de paasvakantie. 
 

 
Dankjewel voor uw begrip en medewerking in deze periode. 
 
Directeur Katleen Dejonckheere 


