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Beste ouders 

 

Hieronder volgen de richtlijnen betreffende de NOODOPVANG op school.  

De lessen worden opgeschort met de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen 

en kleuters thuis te houden (uit grote groep) en zo verdere besmetting te 

voorkomen.  

 

De NOODOPVANG is een MINIMUM aan dienstverlening voor de kleuters en leerlingen 

waarvan de ouders niet in de mogelijkheid zijn om gedurende deze langere periode in 

opvang te voorzien. 

Het schoolbestuur benadrukt dat enkel leerlingen en kleuters waarvan 

onderstaande criteria van toepassing zijn, van de noodopvang gebruik kunnen 

maken.  

Enkel op die manier kan het opschorten van de lessen effectief zijn en kan de 

aanwezigheid van de leerlingen en kleuters op school beperkt blijven. 

 

Criteria 

▪ Ouders die werkzaam zijn in de zorgsector en/of veiligheidssector en prioriteit 

moeten geven aan hun beschikbaarheid op het werk 

▪ Ouders die werkzaam zijn in de openbare diensten 

▪ Geen opvang mogelijk bij kwetsbare grootouders die 65-plussers zijn. 

 

OPGELET!  

Aangezien het om een NOODOPVANG gaat zijn de uren van de school aangepast.  

De school vangt de kinderen op vanaf 8.30u en dit tot 16.00u op gewone schooldagen. 

Op woensdag is dat tot 11.45u en op vrijdag tot 15.15u. 

Kinderen die opgevangen moeten worden, kunnen voor en na de aangepaste 

schooluren terecht in de BKO De Leeuwtjes. 

Er zal daar geen opvang worden voorzien doorheen de dag. 

De bus van de opvang rijdt echter niet. 

Ook de lijnbussen zullen niet uitrijden. 

De lessen worden opgeschort. Er is enkel NOODOPVANG. 

 

Kinderen die op school opgevangen moeten worden, moeten door de ouders 

VÓÓR ZATERDAGAVOND 21.00u aangemeld worden via 

directie@gvbszoutleeuw.be met vermelding van de criteria. 

Op deze manier kunnen wij ons goed voorbereiden en organiseren en hebben we een 

duidelijk zicht op wie aanwezig zal zijn.  

De aanwezigheidslijsten zijn belangrijk om eventuele besmettingen op te volgen. 

Kinderen die niet aangemeld worden via mail kunnen niet opgevangen worden! 

 

U volgt onderstaande stappen: 

 

▪ U meldt uw kind(eren) aan voor de noodopvang door een mail te sturen naar 

directie@gvbszoutleeuw.be.  

▪ Deze aanmelding kan u doen tot zaterdag 21.00u. 

▪ U geeft voor de hele week (maandag 16/03 t.e.m. vrijdag 20/03) door op welke 

dagen uw kind(eren) naar de noodopvang komen.  

▪ Dit zal voor elke week opnieuw moeten gebeuren.  

▪ U verwittigt de BKO De Leeuwtjes indien uw kind(eren) ook hier opgevangen 

moeten worden. 
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OPGELET! 

 

Aangezien we de maatregelen moeten verstrengen zullen kinderen die ziek zijn, koorts 

hebben en symptomen vertonen onmiddellijk in afzondering gezet worden. (uiteraard 

steeds onder toezicht van een leerkracht) en zal er contact opgenomen worden met de 

ouders om hen alsnog te komen halen.  

HOUD ZIEKE KINDEREN THUIS A.U.B.! WEES SOLIDAIR! 

 

Ook gedurende de opvangperiode wordt er extra aandacht besteed aan de 

hygiënevoorschriften en zal er voldoende zeep, papieren handdoeken en zakdoeken voor 

handen zijn. 

 

Indien het weer het toelaat zullen de kinderen zoveel mogelijk buiten vertoeven om 

besmetting te voorkomen.  

Gelieve dan ook voldoende warme kleding te voorzien. 

 

In de loop van volgende week zal er verder communicatie zijn betreffende de leerstof en 

het leerpakket.  

Momenteel wordt hierover nog volop vergaderd en wachten we nog op verdere 

aanwijzingen van hogerhand.  

Gelieve de berichtgeving op GIMME dus goed op te volgen. 

 

Voor vragen kan u steeds terecht op het nummer 011/78.20.88 (tijdens de schooluren) 

of via mail directie@gvbszoutleeuw.be (wegens drukte kan het beantwoorden van uw 

mail ietwat oplopen, graag begrip hiervoor) 

 

 

Wat kan u als ouder doen? 

 

▪ Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook 

hoesten, zich grieperig voelen).  

▪ Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts.  

▪ Spreek met uw kind over het coronavirus: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-

coronavirus  

 

 

Meer informatie? 

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.  

Hebt u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-

ouders  

 

 

Alvast dank voor jullie medewerking. 

We blijven u zo snel en zo goed mogelijk informeren via GIMME. 

 

Vriendelijke groeten 

Annemieke Stijnen 

Directeur 
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