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Geachte ouder(s) en kinderen

Zoals jullie vernamen via de media, wordt de paasvakantie voor de leerlingen van het lager
onderwijs met een week verlengd.
Dat betekent dat er voor de kinderen van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar
geen school is. Er zijn ook geen online-lessen en er is geen afstandsonderwijs.
Naargelang de leeftijd en de klas van die leerlingen kunnen enkele MAG-taakjes klaargezet worden
via classroom. Er kunnen beperkte herhalingstaakjes en/of inoefentaken voorzien worden, zodat de
kinderen zelfstandig wat kunnen werken. Het is niet de bedoeling dat de leerkracht tussenkomt. Wij
bieden dit vrijblijvend aan.
Voor sommige kinderen is dit zeker interessant om zo voeling te blijven houden met de leerstof en
om er na de paasvakantie weer in te vliegen voor het laatste trimester.
De school zal in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang en Stad Gistel in noodopvang
voorzien. Om hiervan gebruik te kunnen maken, zal een attest nodig zijn en moet je een document
van Stad Gistel downloaden en invullen. Dit is vanaf vanavond terug te vinden op de site van Stad
Gistel of op de website van onze school.
Wie telewerkt en dus van thuis uit werkt, zal geen toegang krijgen tot de noodopvang. Enkel met de
vereiste en correcte documenten is er toegang.
De noodopvang is enkel via de poort en ingang kleuter Gravenbos 4 te bereiken.
Andere afspraken, uren en regeling met BKO de Zonnebloem blijven gelden. Wie over de middag
op school blijft, moet ook 1 euro betalen.
Kleuter
Alle kleuters blijven welkom.
De voor- en naschoolse opvang blijft voor hen toegankelijk zoals gewoonlijk, tegen betaling. De
schoolactiviteiten en het middageten organiseren we verder op dezelfde manier: in het klaslokaal,
boterhammen en drankje mee. Er wordt 1 euro aangerekend.
Kinderen die thuis blijven, dienen dit niet te wettigen met een document.
We blijven ons verder houden aan alle mogelijke veiligheidsvoorschriften, alsook aan alle
opgelegde maatregelen.
Dank voor jullie begrip en medewerking!
Houd het veilig en gezond.
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