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Ontwerp Stokken &Staarten  

 

 

  

-vrijdag 26 maart: laatste dag aanmelden 

voor inschrijvingen schooljaar 2021-

2022 (enkel voor nieuwe leerlingen!) 

http://www.kiesjouwschool.be 

-vrijdag 2 april: wafels actie oudercomité 

ophalen (meer communicatie hierover 

volgt via het ouderplatform) 

-zondag 4 april: Pasen 

-maandag 19 april: instapmoment bij de 

lieveheersbeestjes – we verwelkomen 10 

nieuwe kleuters! 

 

 

 

    WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE DE KOMENDE WEKEN? 

□ Verwittig de school altijd. Ook als je kind thuis positief getest wordt of als 

er een uitbraak is binnen het gezin. CLB blijft alle besmettingen opvolgen 

tot 7 april.  

□ Laat het weten aan ons secretariaat. (014/614342 tijdens de schooluren 

of secretariaat.heieinde@gbsvosselaar.be)  

□ Kleuter naar school? Lagere school kind thuis ziek? Hou dan je kleuter 

ook thuis tot je zeker weet dat broer/zus negatief getest is.   

□ Corona-cijfers in onze gemeente worden opgevolgd om onmiddellijk te 

kunnen bijsturen indien nodig.   

NOODOPVANG NODIG? 

□ Tijdens de week van 29 maart staan ouders zelf in voor de opvang van 

leerlingen lagere school. Een attest voor de werkgever is op vraag te 

bekomen op het secretariaat van de school (zie boven). 

□ Noodopvang is uitzonderlijk voor ouders met een essentieel beroep van 

8u15 tot 15u45. De voor-en naschoolse opvang gebeurt via de 

Kinderclub. Hier wijzigt niets.  

□ Wens je gebruik te maken van de noodopvang, vul dan onderstaand 

formulier in voor vrijdag 26 maart 20u00.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DxbGtKovwE-

OGiyQtiVXkS_JM7ou4Y9NjcKFpe-

JUr1UQ0JHOFJEQkZDOUhLUUtHNUNLNkI5MUZRSS4u 

 

 

LAGERE SCHOOL GESLOTEN VANAF 29 MAART  – KLEUTERS WELKOM TOT AAN DE PAASVAKANTIE  

                           

 

 

 

  

 

LAGERE SCHOOL 

o Geen afstandslessen, wel opschorting van alle lessen 

o Vanuit onze bezorgdheid voor leerprocessen zetten we wel in op een zorgzame 

invulling met opdrachten (bundels) die inzetten op automatisatie en herhaling  – 

afhankelijk van individuele noden per klas/per kind 

o Vrijdag komt al het materiaal hiervoor mee naar huis – we verwachten bundels 

na de paasvakantie ingevuld op school 

o 2 weken paasvakantie én dus ook pauze is voor iedereen belangrijk! Zeker in 

Corona-tijden! 

o Geplande oudercontacten en adviesgesprekken blijven doorgaan – wel online  

KLEUTERSCHOOL  

o Alle kleuters blijven welkom tot aan de paasvakantie! 

o Voor- en naschoolse opvang blijft via de Kinderclub. 

  

 

WAT NA DE PAASVAKANTIE? 

De situatie wordt op de voet 

gevolgd. Het streefdoel is dat 

alle kinderen op 19 april terug 

naar school kunnen.   
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