
Beste ouders, 

 
Ik wil beginnen met een welgemeende DANKJEWEL!  Dankjewel aan de vele mama’s en papa’s die hun 
uiterste best doen om de kinderen thuis op te vangen.  We begrijpen dat dit voor jullie wel enig kunst- en 
vliegwerk vraagt.  Oprecht DANKJEWEL! 
Voor ons als school geeft dit, gezien de opgelegde veiligheidsmaatregelen,  heel wat ‘ademruimte’.  Deze 
ingesteldheid, kinderen zo vaak als mogelijk thuis houden,  helpt er mee voor zorgen dat wij de praktische 
organisatie van heropstart lessen, organisatie van buitenschoolse opvang,  inrichten noodopvang en het 
dagelijks onderhoud van alle ‘gebruikte’ lokalen veilig en doenbaar kunnen organiseren. 
 

Update van de richtlijnen: 
 

• Gezinnen hebben vanaf 10 mei hun contactbubbel uitgebreid met maximaal 4 personen. Op hen 
kunnen gezinnen mogelijk ook een beroep doen voor de opvang, als deze personen niet tot de 
risicogroep behoren. 

• Vanaf 15 mei geldt voor de kleuteropvang op school én in de buitenschoolse opvang: 

o contactbubbels mogen tot 20 kleuters omvatten 

o 1,5 m afstand houden is wenselijk, maar niet noodzakelijk 

o Gemengde groepen blijven ingedeeld per 14 kinderen 

• In principe gelden de gewone regels rond schoolafwezigheid in de leerjaren die heropstarten. De 
betrokken leerlingen moeten dus naar school komen behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. 

• Voor de middagen gaan we over naar de ‘normale’ manier van werken zoals tijdens het schooljaar.   De 
kinderen die over de middag, uit nood, op school blijven kunnen er hun boterhammetjes 
eten.  Standaard voorzien we een drankje (€ 1.65 prijs boterhameters). 
Warme maaltijden zullen dit schooljaar niet meer opgestart worden. 

• Zet de kinderen af aan de juiste schoolingang. Zie vorige nieuwsbrief. Kom niet op het terrein van de 
school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats. 
 

Hoe wordt de noodopvang georganiseerd? 
• Enkel en alleen voor die kinderen waar er thuis (of in de nieuwe bubbel van 4) geen opvang kan voorzien 

worden.  Voor die kinderen, ouders, die ‘nood’ hebben aan de noodopvang! 

• Schrijf enkel voor volgende week in.(= week van 18 mei) 

• Schrijf in tegen ten laatste zaterdag avond. 

• Vermijd wissels, aanpassingen, … in deze inschrijving. 

• Wij volgen zo goed mogelijk de verplichte richtlijnen van de nationale veiligheidsraad op. Hier staat 
‘veiligheid’ boven alles.  (Boven het organiseren van de noodopvang, het heropstarten van de lessen.)  

   
• Hoe je kind inschrijven voor de noodopvang? 

o Stuur een e-mail naar info@gvbboezinge.be.   
o Noteer op welke dagen je wenst gebruik te maken van de noodopvang.  

o Noteer de tijdstippen… denk hierbij aan voor – en naschoolse opvang.  
 

Let op! Inschrijven kan enkel tot zaterdagavond! 
Zo kunnen wij de noodopvang veilig en zo goed mogelijk organiseren!! 

 
Zorg goed voor elkaar, vriendelijke groeten 
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