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Gentbrugge, 16 april 2020 

 

Beste ouders, 

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren beslist dat de reeds genomen maatregelen verlengd 

worden. Dit betekent dat de opschorting van de lessen verder loopt tot 3 mei.  

Wij voorzien als school opnieuw noodopvang voor leerlingen waarvan de ouders geen andere 

mogelijkheid hebben. Er is noodopvang van maandag 20 april t.e.m. donderdag 30 april, telkens van 

7u30 tot 18u.  

Om dit opnieuw goed te kunnen organiseren vragen we om op voorhand in te schrijven. Via 

onderstaande link kan u reeds inschrijven voor de eerste week (van 20 tot 24 april) . U hoeft dit niet 

in te vullen wanneer u geen gebruik zal maken van de opvang.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_Mxhaovv2UOsD0ifEUEZpO2Eld77K

NdNn1Ku3aMdpOFUMDBCWUdJT0Q5QktISFRIMUhPNjk3NFhLRS4u 

Komt u naar de noodopvang, gelieve dan zeker met deze zaken rekening te houden: 

• De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te brengen. 

• Kinderen van de lagere afdeling brengen hun taken mee, wij voorzien werktijd. 

Zoals reeds aangegeven in onze vorige communicatie zullen wij nu overschakelen naar pre-teaching. 

Daarbij behouden we de werkwijze van voor de paasvakantie met dit verschil dat er ook nieuwe 

leerstof zal aangeboden worden. Uiteraard willen we dit haalbaar houden voor zowel onze leerlingen 

als de ouders. Eens de scholen terug openen zal deze leerstof herhaald worden.  

 

Voor de lagere klassen krijgt u de specifieke uitwerking en verwachtingen van de klasleerkracht 

toegestuurd of krijgt u dit mee met de werkboeken en schriften die deze week werden opgehaald op 

school.  

Onze kleuterjuffen blijven werken via de klaspadlet. Daarop zullen zij in contact blijven en activiteiten 

aanbieden aan onze kleuters.  

Ik wil jullie allen veel sterkte toewensen in deze bijzondere periode. We zijn er ons van bewust dat dit 

niet evident is. We hopen jullie allen snel terug te zien.  

Voor nu, hou het gezond en draag goed zorg voor jezelf en elkaar.  

 

Vriendelijke groeten 

Delphine Standaert 
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