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 Beste ouders 

 

Op woensdag 15 april verlengde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen.  Wat onderwijs betreft, 

betekent dit dat de lessen op school geschorst blijven tot en met 3 mei 2020.   

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat scholen in 

noodopvang moeten blijven voorzien.  

Concreet: 

 scholen blijven voorzien in noodopvang tot donderdag 30 april 2020, vrijdag 1 mei is een 

wettelijke feestdag.  Is er voor 1 mei vraag naar opvang van kinderen, gelieve deze dan te 

duiden via het online-invulformulier (zie verder) 

 leerlingen krijgen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden 

volgens de principes van pre-teaching  

 

Nieuwe leerstof – pre-teaching – lespakket lagere afdeling  

 voor kleuters: 

o aanbod via gesloten groepen op Facebook blijft behouden 

 jongste kleuters: klik hier om toegang te vragen 

 oudste kleuters: klik hier om toegang te vragen 

o aangevuld met mailing van klasleerkrachten/ zorgleerkracht 

o tijdelijke website voor kleuters met aanbod voor kleuters 
https://website3329.wixsite.com/kleuterklassen-spata 

 

 voor lagere afdeling: 

o online lessen of videolessen: zie afzonderlijke mail van klasleerkracht 

o lespakket afhalen op school  

 vrijdag 17 april vanaf 13.30u tot 16u 

 zaterdag 18 april van 9 tot 12u 

 vanaf 20 april tijdens de schooluren (8.30u tot 16u) 

 

Opvang op school 

Het advies blijft om zo veel mogelijk mogelijk kinderen thuis op te vangen.   

Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.  Als dat niet mogelijk is, vragen wij 

om contact op te nemen met de school.  Richt u vraag bij voorkeur naar zorgkleuter@spanjeschool. 
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https://website3329.wixsite.com/kleuterklassen-spata


   

 

 

Voor wie is de noodopvang?    

- Gezonde kinderen van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 

voedingsnijverheid, distributie, …)  Deze ouders zijn niet in de mogelijkheid om thuis te werken 

- Gezonde kinderen in een kwetsbare thuissituatie.  De school bepaalt mee wie hiervoor in 

aanmerking komt.  

 

Voor- en naschoolse noodopvang ?  

De noodopvang is open volgens de gewone schooluren.  Ook de voor- en naschoolse opvang is 

zoals tijdens gewone schooldagen mogelijk, hou hier wel rekening dat deze betalende is.  

Spanjeschool De Tassche 
Van 7.00 uur tot 8 uur 

Van 16.15 uur tot 18.30 uur 
 

Woensdagnamiddag tot 17.30 uur 
 

Van 7.00 uur tot 8 uur 
Van 16.15 uur tot 18.30 uur 

 
Woensdagnamiddag tot 18.30 uur 

Vrijdag tot 18 uur 
 

Aanvragen noodopvang: 

 Klik hier om de noodopvang aan te vragen!  

 

 

Wie kan in contacteren met vragen?  

Noodopvang zorgkleuter@spanjeschool.be – juf Els  
vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden om contact op 
te nemen 

  
Aanbod kleuters 1. de klasleerkracht van uw kleuter 

2. juf Els - zorgleerkracht kleuter 
zorgkleuter@spanjeschool.be 

3. Gerdi Casier – directeur 
directie@spanjeschool.be 

  
Aanbod lagere afdeling 1. de klasleerkracht van uw kind 

2. meester Jean-Pierre - zorgleerkracht lager 
zorg@spanjeschool.be  

3. Gerdi Casier- directeur 
directie@spanjeschool.be 
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