
       Wuustwezel, 30 april 2020 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Op vrijdag 15 mei zullen we de lessen op school gedeeltelijk terug opstarten. We starten op vrijdag 
met het zesde leerjaar, de week en weken nadien komen uiteraard ook het eerste en tweede leerjaar 
aan bod. Daarnaast organiseren we vanaf volgende week ook noodopvang voor alle kinderen 
waarvan de ouders niet zelf kunnen voorzien in opvang. We benadrukken dat dit echt noodopvang 
blijft en we willen vriendelijk vragen om de kinderen thuis op te vangen indien dit mogelijk is. Alleen 
zo kunnen wij de veiligheid voor de kinderen en ons personeel garanderen. 
We vragen om zo snel mogelijk in te schrijven. Het aantal kinderen is cruciaal om onze organisatie 
goed te kunnen sturen. Stuur een mailtje naar Cindy op het adres: secretariaat@vbstriangel.be met 
vermelding van naam en klas van je kind(eren) en de dagen dat ze naar de opvang komen.  
 
De veiligheid van onze leerlingen en personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken 
we verder hoe we veilig kunnen starten. Hiervoor wachten we nog op de laatste richtlijnen en op 
goedkeuring van de preventiedienst. We gebruiken het draaiboek dat de overheid ons aanreikt om 
ons eigen scenario op maat van de school te maken.  
Als de groep kinderen volgende week al groter wordt, zullen we uiteraard niet wachten om de 
maatregelen al te laten starten. Het is dus goed mogelijk dat we volgende week al de kinderen in 
leeftijdsgroepen verdelen, deze groepen zullen dan de hele dag niet samenkomen en als een aparte 
contactbubbel de dag doorbrengen. 
 
Ondertussen gaat ook het afstandsonderwijs verder. Onze leerkrachten doen er alles aan om een 
evenwichtig en zinvol aanbod te maken op maat van uw kind. Geef hen daarbij zeker feedback, dat 
hebben de leerkrachten nodig om in dat opzet te kunnen slagen.  
Hiervoor voorzien we ook een nieuw afhaalmoment voor boeken en nieuwe werkbundels. Dit 
organiseren we nu zondag 3 mei tussen 9 en 12u. Dit is voor alle kinderen van de lagere school en 
ook voor de kleuters van de derde kleuterklassen. 
 
Meer informatie over de heropstart van de scholen kan je vinden op 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 
 
 
Warme groet, 
Meester Roel 
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