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Beste ouders, 

 

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de scholen gesloten blijven tot 3 

mei. De gezondheid van onze samenleving komt nu op de eerste plaats. Wij 

weten dat dit voor alle ouders en leerlingen een zware domper is. U moet 

werken en met kleutertjes en kinderen van het lager in huis is dit heel moeilijk. Velen onder u 

volgden nauwgezet de taken op die de leerkrachten doorstuurden. Van harte dank daarvoor. Indien 

dit niet lukte hebben we daar ook alle begrip voor. 

 

Na de paasvakantie mogen alleen de kinderen waarvan beide ouders buitenshuis werken komen. We 

vragen hiervoor een attest van beide werkgevers, die u in de boekentas stopt. Ouders die thuis 

werken komen hiervoor niet in aanmerking. U moet niet vooraf inschrijven. U komt langs het zwarte 

hekken Jachthoornstraat tussen 8u25 en 8u40 of tussen 13u en 13u15. Wie later komt wordt niet 

meer toegelaten. Op 1 mei is de school gesloten. De opvang blijft ook open voor deze leerlingen. 

Eten en drank moet u zelf meegeven. 

 

De leerkrachten van het kleuter zullen op dezelfde manier communiceren zoals 

voor de vakantie. Wilt u ook eens reageren op de mails zodat de leerkrachten 

weten dat u ze ontvangt? 

Het lager moet starten met nieuwe leerstof. Alle leerkrachten zullen filmpjes doorsturen met de 

uitleg. De hoogste klassen werken met Classroom, de anderen via mail en filmpjes die u kunt 

downloaden. U krijgt eerstdaags alle info van de leerkrachten via mail of Whatsapp. 

Ouders van kinderen in verschillende klassen mogen de manier waarop het leerstofpakket 

aangeboden wordt niet vergelijken. Elke leerkracht zoekt welke manier het beste werkt voor de 

leerlingen en zichzelf. 

 

In het lager starten we met nieuwe werkschriften. Die kunt u komen ophalen op 

maandag 20 en dinsdag 21 april tijdens de klasuren. U brengt de gemaakte 

taken en werkschriften die uitgewerkt zijn mee. Voor elke leerling van het lager 

zal er een nieuw pakket klaarliggen. U legt de gemaakte taken op de plaats waar 

u het nieuwe pakket neemt. 

Het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar haalt dit op in de eetzaal, er staan naamkaartjes van de 

leerkrachten bij. Het vijfde en zesde leerjaar haalt dit in de klas zelf op. 

 

We hopen dat het voor de leerlingen en u lukt om op deze manier te werken. We danken u voor uw 

begrip en we wensen samen met u dat we op 4 mei onze schoolpoort weer mogen openen! 

 

Een goede gezondheid voor u allemaal en we missen onze leerlingen heel erg. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Regenboogteam 

Vanhaecke Ingrid 


