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In Vogelvlucht 

        Jaargang 20 nr 201 

Beste ouders,  
 

Na dagen van veel verwarrende en onduidelijk informatie in de 
media, hebben wij deze nacht de officiële berichtgeving van Ka-
tholiek Onderwijs Vlaanderen ontvangen om ook de kleuterschool 
te sluiten. 
 
De maatregelen, die wij gisteren hebben opgenomen voor het lager onderwijs in het kader van nood-
zakelijke opvang zullen ook gehanteerd worden voor het kleuteronderwijs. 
We herhalen ze kort: 
  
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 tijdens de schooluren voor 
deze leerlingen. 
 
Wanneer komt u hiervoor in aanmerking 

 Beide ouders zijn genoodzaakt om fysiek op het werk aanwezig te zijn en kunnen om-
wille van hun jobinhoud niet telewerken. 

 Voor elke dag dat u opvang nodig heeft, levert u op voorhand (bij inschrijving) een attest 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 en 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, na-
middag, of een volle dag). 
Indien uw kind een volledige dag komt, dient hij/zij op school te blijven eten. 
 
Attest tijdelijke werkloosheid 
 
Indien u tijdelijke werkloosheid wenst aan te vragen omwille van de sluiting van onze school, kan u 
gebruik maken van het attest in bijlage van onze mail. 
 
We willen iedereen nog eens oproepen om tijdig door te geven indien u opvang nodig heeft.  Op die 
manier kunnen wij onze organisatie verder op punt zetten. 
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Opvang tijdens paasvakantie 
 
De opvang tijdens de paasvakantie gaat gewoon door, via de stad, zoals gepland. 
Graag annuleren indien u niet voldoet aan eerder genoemde voorwaarden.  Ook hier dient u een attest 
van de werkgever(s) voor te leggen. 

Wij wensen u toch, ondanks alle extra maatregelen en zorgen naar organisatie binnen het gezin, 
een fijne paasvakantie en een goede gezondheid toe. 
 
We hopen nog altijd dat de genomen maatregelen bijdragen aan een dalende curve zodat wij 
maandag 19-04-2021 uit de “paaspauze” mogen terugkeren. 
Indien dit niet het geval zou zijn, zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen van zodra wij de 
officiële mededeling ontvangen hebben.  
(We ervaren dat het vaak sneller in de pers verschijnt, dan dat wij zelf op de hoogte zijn) 
 
Wij hopen alvast op een vlotte start op 19 april van ons derde trimester dit coronajaar ! 


