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Klaar voor de herstart! 
De laatste voorbereidingen zijn getroffen. We zijn helemaal klaar voor de opstart en kijken er naar uit om de 
kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar vrijdag te ontvangen. We hopen dat alle kinderen er zin in hebben!  
De draaiboeken worden vandaag opnieuw, ter herinnering, in de klaskanalen op Gimme gepost. Lees deze 
zeker nog eens goed na. Op die manier zijn we allemaal goed voorbereid en kan de herstart veilig verlopen.  
 

Om de start voor onze kinderen visueel te maken, hebben we enkele filmpjes gemaakt. Bekijk hier het filmpje 
voor de kinderen van het eerste, tweede (en derde*) leerjaar. Voor het filmpje van het (vierde*, vijfde* en) 
zesde leerjaar, klik hier.  
 

        

Ter info! De voorzieningen voor het handen wassen aan de schoolpoort werden vandaag verder 
afgewerkt. Helaas hebben we deze slechts in beperkte mate kunnen gebruiken voor de filmpjes.  

 
Noodopvang 
We merken dat ouders een inspanning doen om hun kinderen thuis op te vangen. Op deze manier is het voor 
onze school haalbaar om de noodopvang te organiseren. Blijf dat zeker volhouden. Dankjewel voor jullie inzet!  
 

Niet vergeten! Graag willen we nog even herhalen dat het belangrijk is om een drinkbus (gevuld met 
water) mee te brengen naar zowel de noodopvang in de kleuter- als in de lagere school.  
We vragen kinderen van de lagere school om de weekplanning, werkbundel en eigen spelmateriaal 
(puzzel, kleurboek, leesboek,…) mee te brengen.  

 

Gisteren werd er een versoepeling voor de opvang van kleuters aangekondigd. We kiezen er als school voor om 
onze huidige aanpak te behouden. We evalueren dagelijks onze werking en sturen bij indien nodig.  
 
 

Blijf jezelf en de mensen om je heen goed verzorgen. Samen geraken we hier doorheen! 
Het Scharrelteam wenst jullie nog een fijne week toe! 

 

 
 
* We hebben ervoor gekozen om voor een beperkt aantal leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar een aparte opvangbubbel te voorzien. 
Deze leerlingen werken aan de taken van de weekplanning en krijgen hierbij meer intensieve begeleiding. Helaas kunnen we deze extra 
begeleiding niet bieden aan al onze leerlingen. De keuze werd weloverwogen gemaakt met de betrokken klas- en zorgleerkrachten. Ouders 
van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, werden via een telefoongesprek op de hoogte gebracht 

https://www.youtube.com/watch?v=07xUXpiYG-s
https://www.youtube.com/watch?v=wRSKRFKd1zg

