AANGEPASTE OUDERBRIEF
PAASPAUZE
Beste ouders,
Na Familie en Thuis is er nu ook School, een nieuwe soap die
bol staat van verrassingen en onverwachte plotwendingen.
Op voorspraak van het overlegcomité berichtten wij jullie
gisteren dat het kleuteronderwijs volgende week min of meer
normaal georganiseerd zou worden. Na een dag chaos en
politiek gekibbel beslisten/adviseerden de onderwijskoepels van het gemeenschapsonderwijs en
Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de kleuterscholen – net als de lagere scholen – de
week voor de paasvakantie toch te sluiten en ook enkel noodopvang te voorzien voor
kleuters. Met als voornaamste reden: het beschermen van de gezondheid van zowel kinderen,
leerkrachten en ouders.
Dit brengt concreet volgende regelingen met zich mee:

KLEUTERSCHOOL: OOK NOODOPVANG, GEEN LESSEN
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Alle lessen en activiteiten in de week voor de paasvakantie worden opgeschort. Er is ook
geen afstandsonderwijs (onder meer omdat onze kleuterleiders ingezet worden in de
noodopvang). Er is dus geen school in de week van 29 maart tot 2 april.
Zoals het woord noodopvang doet vermoeden organiseren we volgende week enkel
opvang voor ouders die niet van thuis uit werken en behoren tot de zogenaamde
cruciale sectoren (politie, zorg, voeding, …) of voor ouders die in de onmogelijkheid
verkeren om zelf in opvang te voorzien.
We organiseren noodopvang op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart, donderdag 1 april
en vrijdag 2 april van 8 tot 16 uur en op woensdagvoormiddag 31 maart van 8 tot 12 uur.
De noodopvang wordt verzorgd door kleuterleidsters. Zij laten de kinderen vaak buiten
spelen. Dan zijn er geen afzonderlijke groepen. Als de kinderen binnen spelen, verdelen
we ze, indien nodig, in vaste groepen. Er worden geen werkjes of taken voorzien.
Er zijn geen warme maaltijden voorzien. Kinderen die over de middag blijven die brengen
een eigen lunchpakket en flesje water mee (cfr. anders)
Betalende voor- en naschoolse opvang:
o Voorschools: Van 6.30 u. tot 8 u.: enkel in de Paddestoel.
o Naschools: in overleg met de Paddenstoel vragen we de kleuters zoveel mogelijk
op school te laten zodat er zo weinig mogelijk vermenging is met leerlingen uit
het lager of met leerlingen van andere scholen.
Wie een broer/zus in het lager heeft, kan wel meteen meegaan naar de
Paddestoel zodat ouders kinderen maar op één plaats moeten oppikken.
▪
Opvang op school van 16 u. – 17.30 u.
▪
Opvang in de Paddenstoel van 16 u. tot 19 u. (enkel voor kinderen die
daar al ingeschreven staan).
De noodopvang en voor- en naschoolse opvang is enkel toegankelijk voor kleuters
die daarvoor zijn ingeschreven tegen zaterdagmiddag 27 maart, zodat we de
nodige schikkingen kunnen treffen. Inschrijven kan enkel digitaal door te klikken op
deze link: noodopvang kleuter
Dit is een andere link dan voor het lager!

NOODOPVANG LAGER
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We voorzien noodopvang zoals gisteren gecommuniceerd: zie brief ‘Ouderbrief
Paaspauze’
Leerlingen van L5 en L6 dragen een mondmasker in de opvang
Even herhalen betalende voor –en naschoolse opvang: voor het lager enkel mogelijk
in de Paddenstoel. We mengen op school geen kleuters met leerlingen lager.
De noodopvang is enkel toegankelijk voor kinderen die daarvoor zijn
ingeschreven tegen zaterdagmiddag 27 maart, zodat we de nodige schikkingen
kunnen treffen. Inschrijven kan enkel digitaal door te klikken op deze link: noodopvang
Dit is de link van gisteren, enkel voor lager. Kleuterlink: zie hierboven

We wensen iedereen het allerbeste!
Anne & team

