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Beste ouders,  
 

Na een jaar houdt het nieuws i.v.m. het coranavirus ons nog alle-
maal steeds in de ban. Gisteren kwam het nieuws dat er een 
“paaspauze” wordt ingelast voor iedereen.  
Ongetwijfeld heeft u al vernomen dat  de  kleuterschool open is en dat de lagere school sluit. 
We willen toch meegeven dat dit beslissingen zijn van bovenaf .  
Wij zouden met eerder genomen maatregelen liever de school hebben opengehouden en 
moest het bij een eventuele besmetting nodig zijn, de getroffen klassen in quarantaine plaat-
sen of zelfs de school sluiten.  Maar we begrijpen ook dat er in deze situatie van stijgende 
cijfers in deze pandemie andere en strengere maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
We doen ons best om alles zo goed mogelijk te organiseren, maar begrijpen dat dit voor u 
niet altijd even gemakkelijk is.  We beseffen dat dit ook van ouders en personeel weer veel 
flexibiliteit vraagt.  We hopen dan ook dat deze regeling maar voor één week is. 

 
Lager onderwijs  
  
In overleg met de burgemeester, stadsopvang en de directies van de scholengemeenschap 
de KuBuS is er besloten dat voor de leerlingen van de lagere school waarvan de beide ouders 
genoodzaakt op het werk aanwezig dienen te zijn, opvang georganiseerd wordt tij-
dens de schooluren voor deze leerlingen. 
 
Wanneer komt u hiervoor in aanmerking 
 Beide ouders zijn genoodzaakt om fysiek op het werk aanwezig te zijn en kun-

nen omwille van hun jobinhoud niet telewerken. 
 Voor elke dag dat u opvang nodig heeft, levert u op voorhand (bij inschrijving) een at-

test af van uw beide werkgevers dat dit genoodzaakt is. 
(Het attest woon–, werkverkeer telt hier niet voor) 

 U schrijft in voor de opvang ten laatste tegen zaterdag 27-03-2021 om 10.00u. 
Inschrijven gebeurt via mail bij de klasleerkracht van uw kind(eren) voor de hele week. 
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw werkgeversattest.  Dit mag met 
een foto of gescand doorgemaild. 

 
Indien u voor– of naschoolse opvang nodig hebt, regelt u dat met de Kangoeroe. 
 
Woensdag 31-03-2021 is een pedagogische studiedag en dient opvang geregeld te 
worden via de Kangoeroe.  Hiervoor dient u opnieuw in te schrijven. 
 
Net zoals vorig jaar kunnen deze kinderen alleen naar school komen in halve dagen 
(voormiddag, namiddag, of een volle dag). 
Indien uw kind een volledige dag komt, dient hij/zij op school te blijven eten. 



VRIJE BASISSCHOOL devuurvogel.be                                       In Vogelvlucht 

Kleuteronderwijs 
 
Voor het kleuteronderwijs mogen alle kleuters naar school komen, maar  
willen wij u vragen om hen alleen naar school te laten komen indien het voor  u noodzake-
lijk is. 
Enkele belangrijke wijzigingen: 
 Er zal geen opvang zijn voor de slapertjes 
 Kleuters kunnen ‘s middags naar huis gaan, maar niet meer terug  

komen na de middag. U kiest ervoor om uw kleuter enkel voormiddag of een volledige 
dag naar school te laten komen. 

 
Indien uw kind niet naar school zou komen, gelieve dit te laten weten aan de klasjuf van uw 
kleuter. 

 
Woensdag 31-03-2021 is een pedagogische studiedag en dient opvang geregeld te 
worden via de Kangoeroe.  Hiervoor dient u opnieuw in te schrijven. 

Sobere maaltijd 
Omwille van de sluiting van de lagere school en de strengere maatregelen in het kleuteron-
derwijs, zijn wij genoodzaakt om de sobere maaltijd—die door zou gaan op vrijdag 2 april— 
te annuleren. 
 
Kinderen die op die dag naar school komen, die-
nen zelf hun boterhammen mee te brengen. 
 
Ook in deze moeilijke tijden, willen we evenzeer 
de € 2 bijdrage die we hiervoor vroegen toch te 
schenken aan Broederlijk Delen. 
 
Mocht u liever het geld terugkrijgen, mailt u dit 
naar de leerkracht en wordt dit u terugbezorgd. 

Oog voor lekkers 
Op vrijdag 2 april 2021 zal er geen fruit vanuit het project “oog voor lek-
kers” voorzien worden.  Graag uw kind zelf een stukje fruit mee naar 
school geven. 

Lager onderwijs (vervolg) 
 
Er is géén afstandsonderwijs gepland voor 29 maart t.e.m. 2 april. 
Onze leerkrachten geven morgen de leerlingen wel nog taken mee.  Dit zal  
louter gaan over inoefening van reeds geziene leerstof. 
 
Tijdens de noodzakelijke opvang worden er géén schooltaken gemaakt. 

We hopen dat ieder van jullie gezond en wel mag blijven en dat de genomen maatregelen bijdrage 
aan een dalende curve zodat wij maandag 19 april 2021 uit “de paaspauze” mogen terugkeren. 
 
Wij hopen alvast op een vlotte start op 19-04-2021 van ons derde trimester in dit  
coronajaar ! 

Attest tijdelijke werkloosheid 
Indien u tijdelijke werkloosheid wenst aan te vragen omwille van de sluiting van de lagere 
school, kan u gebruik maken van het attest in bijlage van onze mail. 


