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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 24 MEI 2020 

 
Uitbreiding heropstart scholen 
Vrijdag hebben de onderwijspartners, in overleg met de experts van de GEES, een voorstel geformuleerd om 
scholen de kans te bieden dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Dit advies zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad.  
 

Het spreekt voor zich dat uitbreiding van de heropstart enkel mogelijk is indien dat op een voldoende veilige 
manier kan. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de nodige aanpassingen op basis van onze 
risicoanalyse.  
 

De komende dagen zullen we onderzoeken wat veilig en haalbaar is voor onze school in deze tweede fase. Er 
zijn verschillende overlegmomenten ingepland om ons plan van aanpak verder uit te werken en te actualiseren: 

▪ Overleg preventie 
▪ Kernteam 
▪ Raad van Bestuur 
▪ Scholengemeenschap Jong Markdal 
▪ Ouderraad 
▪ …  

 

Als school dragen we open communicatie hoog in het vaandel. We begrijpen dat ouders wachten op concrete 
informatie. We laten jullie zo snel mogelijk weten: 

▪ Welke kinderen veilig kunnen herstarten; 
▪ Wanneer deze kinderen kunnen herstarten; 
▪ Op welke momenten leerlingen lessen op school volgen; 
▪ Welke maatregelen we nemen zodat kinderen veilig naar school kunnen; 
▪ Hoe we de opvang blijven organiseren; 
▪ Hoe we dit schooljaar verder afronden; 
▪ Wat dit voor jou en je kind betekent.  

 

In de loop van deze week bezorgen we jullie, via deze nieuwsbrief, meer informatie over de uitbreiding van de 
heropstart in onze school. Tot die tijd hopen we op jullie vertrouwen en geduld. Alvast bedankt! 
 
Inschrijving nieuwe kleuters 
Normaal gezien stond er morgen een inschrijvingsmoment voor nieuwe kleuters op de planning. Omwille van 
de geldende maatregelen zijn we genoodzaakt dit moment te annuleren.  
Nieuwe kleuters die instappen in september hebben alvast een briefje ontvangen. Voor kleuters die later op 
het jaar instappen, voorzien we een nieuw inschrijvingsmoment. Meer informatie hierover volgt nog.  
 
Noodopvang 
Zoals eerder aangegeven blijft onze organisatie slechts mogelijk indien enkel ouders in nood beroep doen op 
de opvang op school. We merken dat ouders hiervoor een inspanning doen. Blijf dat zeker volhouden!   
 

Niet vergeten! We vragen kinderen van de lagere school om eigen spelmateriaal (puzzel, kleurboek, 
leesboek,…) mee te brengen naar de noodopvang. 
 
Niet vergeten! Bij zonnig weer vragen we om kinderen ’s ochtends goed in te smeren. Voorzie ook een 
persoonlijke tube zonnecrème in de boekentas.  
 
Niet vergeten! We vragen de kleuters die naar de noodopvang komen om een keukenhanddoek mee 
te brengen. Bij mooi weer eten we ’s middags namelijk buiten.  
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Trots! 
Ondertussen blijven heel wat kinderen, ouders en leerkrachten zich inzetten om het afstandsleren waar te 
maken. Het doet ons deugd zoveel leuke foto’s te ontvangen. Een hele dikke duim voor jullie inzet!  
 

             
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


