
       Wuustwezel, 19 maart 2020 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Onze school blijft voorzien in opvang voor alle gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale 
sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis 
te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen 
naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden 
opgevangen. Dat doen we dus graag voor hen! 
 
We vragen om, in de mate van het mogelijke, de aanwezigheid van uw kinderen vooraf aan te geven aan 
meester Roel. Zo kunnen wij ons op een goede manier organiseren. Dit kan door een mailtje te sturen naar 
directie@vbstriangel.be. We stellen ons echter soepel op om last-minute noden ook op te vangen zodat 
wijzigingen in werkroosters van de ouders geen problemen opleveren! Als je gebruik wenst te maken van de 
voor -en/of naschoolse opvang, gelieve dit dan ook te vermelden. De school blijft bovendien altijd bereikbaar 
tijdens de schooluren. Er is permanentie op het secretariaat voorzien zodat je kan telefoneren voor vragen of 
wijzigingen (03/669.68.86). 
 
Voor de opvang van de kinderen blijven we uiteraard de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, 
afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten ...). We trachten bovendien de groep klein te houden en te splitsen als 
er meer kinderen aanwezig zijn. Daarom voorzien we steeds voldoende leerkrachten voor de opvang. De 
leerkrachten die thuis blijven, werken aan schoolopdrachten zodat we zeker niet stil blijven staan. 
 
Ik meld ook graag nog dat alle voor -en naschoolse opvang vanaf vandaag plaats zal vinden in het Huis van het 
Kind. De kinderen worden door de begeleiding naar school gebracht en afgehaald. Goed om weten is ook dat 
de gemachtigd opzichters vanaf vrijdag de zebrapaden niet meer zullen bemannen tot de scholen weer open 
gaan. Gelieve hiermee rekening te houden als je je kind zonder begeleiding naar school zou laten gaan. 
 
Tot slot richt ik nog een dankjewel aan alle ouders die hun kinderen zelf opvangen thuis of die op een andere 
(creatieve) manier opvang hebben gezocht. Onze opvang wordt nu enkel gebruikt waarvoor ze bedoeld is: uit 
noodzaak voor de ouders die het echt nodig hebben. 
Enkel op die manier kunnen we de verspreiding van het coronavirus tegengaan! 
Een welgemeende dankjewel ook aan het volledige leerkrachtenteam van onze school om deze opvang te 
organiseren en om al onze kinderen lerende te houden! 
 
 
Zorg goed voor elkaar in deze vreemde tijden hé! 
 
 
Groet, 
Meester Roel 
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