Brief aan ouders
NOODOPVANG
26 maart 2021
Beste ouder
Zoals u weet worden de maatregelen opnieuw aangepast.
Na de veiligheidsraad, de persconferentie en het overleg met de onderwijspartners werden de eisen van
het departement onderwijs duidelijk.
Sinds gisteren weten we dat ook het kleuteronderwijs de deuren sluit.
Wat betekent dit voor de ganse scholengroep (en dus ook onze school)?
Volgende maatregelen zijn van toepassing vanaf 29 maart tot en met 2 april:
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•

LAGER ONDERWIJS
Het lager onderwijs sluit.
Er wordt niet overgeschakeld naar afstandsonderwijs.
Onze leerkrachten voorzien herhalingsoefeningen (bundel met planning) zodat de leerstof
onderhouden blijft.
Er is noodopvang voorzien in de school (tijdens de schooluren)

•
•
•

KLEUTERONDERWIJS
Het kleuteronderwijs sluit.
Er wordt niet overgeschakeld naar afstandsonderwijs.
Er is noodopvang voorzien in de school (tijdens de schooluren)

•
•
•
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NOODOPVANG
De noodopvang wordt georganiseerd door de school. Dit gaat enkel om kinderen van ouders die het
onmogelijk georganiseerd krijgen om hun kind thuis op te vangen.
Zoals u weet is er een luide oproep vanuit de overheid om zoveel mogelijk de kinderen niet naar school te
sturen. Voor de leerplichtige leerlingen worden de dagen afwezigheid niet meegeteld als onwettig afwezig.
Noodopvang concreet:
Registratie:
U bent verplicht uw kind te registreren. Dit kan je doen via dit formulier: KLIK HIER
OPGELET: de registratie stopt zaterdag om middernacht zodat we zondag de nieuwe bubbels kunnen
maken.
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WERKATTEST
Per ouder is een werkattest verplicht zodat uw kind naar de noodopvang kan. Graag bij aankomst afgeven
aan de mensen van de noodopvang.
UUR?
Aanmelden tussen 8u25 en 8u45 in de rode zaal. Vanaf 8u45 kan niemand nog binnen.
Maandag, dinsdag en donderdag: noodopvang vanaf 8u25 tot 15u55.
Woensdag: noodopvang vanaf 8u25 tot 11u35.
Vrijdag: noodopvang vanaf 8u25 tot 15u05.
Wie enkel in de namiddag komt, is welkom vanaf 13u.
Wat brengt uw kind mee naar de noodopvang?
Breng voldoende water mee en een stukje fruit.
Voorzie een lunchpakket indien uw kind in de noodopvang eet.
Wie een hele dag in de noodopvang blijft, kan over de middag niet naar huis om te eten.
Aan de kinderen van de lagere afdeling wordt gevraagd om ook hun bundel mee te nemen naar school. Er
zal een moment voorzien worden om hier even in te werken.
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Andere aangeboden noodopvanginitiatieven?
• Wie beroep wil doen op de buitenschoolse kinderopvang Oostende KLIK HIER
BKO Oostende:
059/251739
• Voor kinderen van ouders uit de zorg, essentiële beroepen en kwetsbare groepen:
https://www.oostende.be/noodopvang-verlengde-paasvakantie
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Nog wijzigingen?
Tijdens deze crisis is het voor u en voor ons voortdurend schakelen op korte termijn. We begrijpen dus
absoluut uw bekommernis.
We hopen dat deze brief de laatste wijzigingen bevat zodat iedereen nu de nodige regelingen kan treffen.
Indien dit het geval zijn dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
Wij hopen net als u dat de cijfers sterk dalen zodat we gezond en wel volop kunnen starten na de
paasvakantie…
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