
Noodopvang week 16-20 maart 
De eerste week noodopvang op school omwille van het 

coronavirus zit er bijna op. Wij zien dat ouders echt wel 

inspanningen doen om voor hun kinderen zelf opvang 

te vinden / te organiseren. Maandag waren er nog 

36 kinderen, op donderdag is dit aantal reeds gedaald 

naar 13 kinderen voor de ganse school.  

We willen jullie daarom oprecht danken om de situa"e 

erns"g te nemen en de richtlijnen goed op te volgen. 

 

Laatste berichten 
Wij informeren u zoveel mogelijk via e-mail.  

U vindt de laatste informa"e ook op onze website 

www.basisschoolzomergem.be bij de nieuwsberichten 

die u vindt langs de rechterzijde.  

 

 

 

CoronaMartinusSprokkel 

• Wie kan niet terecht op school? 

• Zieke kinderen blijven thuis.  

Zieke kinderen mag de school niet toelaten en dienen thuis te worden opgevangen. Wordt een kind ziek op school, dan contacteert de school meteen 

de ouders. Het kind wordt in een apart lokaal ondergebracht tot de ouders het komen ophalen. 

• Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.  

Bij gerede twijfel staat het de school vrij een a(est of beves"ging van de werkgever te vragen. 

 

• Wie kan wel terecht op school? 

• Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distribu!e ...) 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 le(erlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. De federale lijst van cruciale beroepen 

is bepaald door de overheid. 

• Kinderen in een kwetsbare thuissitua!e.  

 

Wij vertrouwen erop dat iedere ouder een verantwoorde beslissing neemt 

uit zorg voor ons personeel dat de kinderen opvangt. 

Nieuwe richtlijnen noodopvang op school: voor wie moet de school noodopvang voorzien? 

Contact met leerkrachten 
Leerkrachten houden contact met de kinderen van hun 

klas via e-mail. Elke leerkracht doet dit op zijn/haar 

manier.  

Mocht u vragen hebben aan de juf of meester dan kunt 

u hen bereiken via hun schoolmailadres. U kunt deze 

vinden op onze website in het nieuwsbericht ‘Veel 

gestelde vragen’ www.basisschoolzomergem.be/het-

coronavirus-en-onze-school-veelgestelde-vragen/  

 
Contact met de school 
Om het contact te beperken vragen wij u om zoveel 

mogelijk langs telefonisch weg op het nummer 

09 372 78 26 of het e-mailadres 

mar"nus47.direc"e@skynet.be te communiceren.  

Indien u wenst langs te komen, kan dit enkel "jdens de 

schooluren. Voor dringende vragen kunt u buiten de 

schooluren terecht op het nummer 0477 230 813.  

We houden de moed erin! 
Onze kinderen doen hun best om iedereen een 

posi"eve boodschap te brengen. Zo gaan ze regelma"g 

naar het WZC Ons Zomerheem om de bewoners even 

vanop afstand te groeten, maakten zij al mooie 

kunstwerkjes die te bewonderen zijn op de poort van 

Ronseleschool en voor de ramen in de Dreef, kleurden 

zij de ingang van de school met mooie tekeningen en 

hoopvolle zinnen. 

Handen vol hoop is immers ons jaarthema! 

  
Schoolrekening maart 
Omdat er geen ac"viteiten meer zijn, kunnen wij nu 

reeds de schoolrekening van de maand maart 

opmaken. U zal deze in de loop van volgende week 

digitaal ontvangen. 
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