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26 maart 2021 
Beste ouders, 
 
Zoals u vernomen heeft via de pers moeten we volgende week onze deuren sluiten, in de hoop het coronabeest 
terug te dringen.  Wij vinden dit heel jammer, maar nemen onze verantwoordelijkheid. 
 
Lagere school 
Omdat we de bui al wat zagen hangen, hebben de leerkrachten voor de komende week een herhalingsbundel 
samengesteld.  We raden sterk aan om deze bundels af te werken, want drie weken zonder school is een behoorlijk 
lange periode. 
Houden jullie een oogje in het zeil dat uw kind deze bundel met de nodige ernst maakt?  
 
We maken er dus gretig gebruik van om de komende week extra oefenmomenten via de bundel in te lassen, en 
reeds geziene leerstof verder vast te zetten. 
 
Kleuterschool 
Ook de kleuterschool sluit de deuren, zoals beslist door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  De kleuters krijgen geen 
werkbundels mee.  Zij hebben dus een extra week vakantie om lekker buiten te spelen.  Genieten van het 
lentezonnetje dus! 
 
Mogen we vragen om – indien mogelijk – zoveel mogelijk te telewerken, zodat u zo min mogelijk gebruik moet 
maken van opvang door grootouders, school of Woonboot.  We beseffen dat dit niet makkelijk is, maar enkel op 
deze manier kunnen we het virus snel terugdringen. 
 
De school organiseert opvang voor de kinderen van ouders die niet kunnen telewerken.  De opvang zal gebeuren 
via inschrijving, zodat we ons kunnen organiseren.  Het is strikt noodzakelijk om een bewijs te hebben van de 
werkgever(s) dat telewerk geen optie is.   Zo dienen we enkel kinderen op te vangen waarvoor ouders geen opvang 
kunnen vinden.  Inschrijving via https://forms.gle/dW4VhXJcQVJugV9S8 (of via link op schoolwebsite) vóór zaterdag 
27 maart om 20 uur!!!  Daarna is inschrijven niet meer mogelijk. 
 
Maandelijkse schoolfacturen worden vrijdag meegegeven.   
 
Het rapport wordt meegegeven op de eerste schooldag na de paasvakantie. 
 
Vergeet niet dat we ook nog een digitaal oudermoment hebben op dinsdag 30 maart om 20 uur.  Dit blijft gewoon 
doorgaan. 
 
Ook de oudercontacten van de kleuterschool kunnen gewoon digitaal blijven doorgaan, zoals gepland. 
 
Onze school zal bereikbaar tijdens de gewone schooluren én via de gewone kanalen (telefoon + mail). 
 
We volgen verder de richtlijnen van de overheid.  Mocht de lockdown verlengd worden, dan schakelen we verder 
op de manier die u vorig schooljaar van ons gewoon was via tijdelijke websites.  Maar dit zullen we zeker en vast 
tijdig communiceren via Gimme, na beslissingen door de overheid. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het schoolteam 
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