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CORONAVIRUS – UPDATE: PLANNING KOMENDE WEKEN (1) 

Alle onderstaande info is onder voorbehoud van wijzigingen uitgevaardigd door de 

overheid 

Schuiferskapelle, 13 maart 2020  

Beste ouders  

 

U werd reeds op de hoogte gebracht over de tijdelijke opschorting van de lessen. Als 

school worden wij verplicht opvang te voorzien. Let wel: we willen benadrukken dat de 

opschorting van de lessen opgelegd wordt om de verspreiding van het coronavirus in te 

perken. Dit lukt enkel indien we als bevolking zoveel mogelijk contact mijden. De opvang 

wordt dus enkel voorzien voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken of 

voor wie het onmogelijk is om opvang te voorzien. We rekenen hiervoor op uw 

eerlijkheid en vragen hierin ten volle uw verantwoordelijkheid op te nemen. We 

benadrukken ook dat vanuit de overheid gevraagd wordt de grootouders niet in te 

schakelen voor opvang. Informeer bij uw werkgever omtrent mogelijkheden rond 

thuiswerken, flexibele uren,… 

Indien u op geen enkele manier opvang kan voorzien, kunnen de kinderen opgevangen 

worden op school. Concreet voor deze opvang: 

- Wij organiseren (onder voorbehoud van wijzigingen in de richtlijnen vanuit de 

overheid) de komende 3 weken opvang op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op school, op woensdag van 8.00 tot 13.00 uur. 

U kan inschrijven per halve dag. Deze opvang valt bijna volledig tijdens de 

schooluren waardoor deze geen extra kosten met zich mee zal brengen. 

 

• Uw kinderen brengen kan ’s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur. 

• ’s Middags kunnen kinderen opgehaald en gebracht worden tussen 

12.00 en 13.00 uur. Boterhammen kunnen meegegeven worden voor 

kinderen die ’s middags opgehaald worden. 
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• ’s Avonds kunnen kinderen opgehaald worden tussen 16.00 en 17.00 

uur. 

- Kinderen brengen hun lunchpakket, koek en fruit zelf mee. De school voorziet 

wel in water. De richtlijnen die gisteren (12 maart 2020) werden gecommuniceerd 

omtrent brengen en ophalen blijven van kracht. D.w.z.: kinderen worden afgezet 

aan de deur en opgehaald in de hal.  

- Onze begeleiders zullen instaan voor de opvang. 

- Enkel kinderen die vooraf ingeschreven zijn, kunnen deelnemen aan de opvang. 

 

Inschrijven voor de opvang kan: 

- Vanavond bij het ophalen van uw kind(eren), door bijgevoegde invulstrook af 

te geven aan Charlotte. Er zullen ook invulstroken voorzien worden op school 

die u ter plaatse kan invullen. 

- Door de invulstrook in de brievenbus van school te deponeren tot 

zondagmorgen 10.00 uur. 

- Of door de invulstrook handmatig in te vullen en een foto of scan door te 

mailen naar directie@dedorpsparel.be én zorg@dedorpsparel.be voor 

zondagmorgen 10.00 uur. 

Op het secretariaat zal permanentie voorzien worden op maandag-, dinsdag- en 

donderdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur. De school is dan telefonisch te 

bereiken. Op andere momenten kan u via mail contact opnemen. Mails richt u best 

aan Charlotte én Ine, dus directie@dedorpsparel.be en zorg@dedorpsparel.be. 

Hoewel wij tegemoet willen komen aan jullie noden, zien wij het ook als onze plicht 

ons personeel zoveel mogelijk de kans te bieden om van thuis uit te werken en zo 

weinig mogelijk blootgesteld te worden aan risico’s.  

 

Wat betreft de lessen: wij zijn er ons van bewust dat het niet opportuun is om 

kinderen nu 5 weken geen leerstof aan te bieden. Wij bekijken in ons team wat 

mogelijk is en zullen u ten laatste maandagavond informeren over hoe wij 
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leerstof zullen aanbieden. Hou dus zeker Gimme en onze facebookpagina verder in 

de gaten. 

 

Zorg goed voor elkaar, voor de pareltjes én voor de mensen die het nu het meest 

nodig hebben. We hopen elkaar na de paasvakantie allemaal in blakende gezondheid 

terug te zien! 

 

Met vriendelijke groeten 

Charlotte Ketels en Ine Vandecaveye 

directie De Dorpsparel 
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INSCHRIJVINGSSTROOK OPVANG 

Beste ouder(s) 

We vragen u hieronder aan te kruisen wanneer uw kind(eren) naar de opvang zullen komen. 

Naam ouder _________________________________________________________________________________________ 

Naam kind(eren) _________________________________________________________________________________ 

Maandag 16 maart 2020  Maandag 23 maart 2020  Maandag 30 maart 2020 

Voormiddag  Voormiddag   Voormiddag   

Namiddag  Namiddag   Namiddag   

Hele dag  Hele dag  Hele dag  

Dinsdag 17 maart 2020 Dinsdag 24 maart 2020 Dinsdag 31 maart 2020 

Voormiddag   Voormiddag   Voormiddag   

Namiddag   Namiddag   Namiddag   

Hele dag  Hele dag  Hele dag  

Woensdag 18 maart 2020 Woensdag 25 maart 2020 Woensdag 1 april 2020 

Voormiddag   Voormiddag   Voormiddag   

Donderdag 19 maart 2020 Donderdag 26 maart 2020 Donderdag 2 april 2020 

Voormiddag   Voormiddag   Voormiddag   

Namiddag   Namiddag   Namiddag   

Hele dag  Hele dag  Hele dag  

Vrijdag 20 maart 2020 Vrijdag 27 maart 2020 Vrijdag 3 april 2020 

Voormiddag   Voormiddag   Voormiddag   

Namiddag   Namiddag   Namiddag   

Hele dag  Hele dag  Hele dag   

 

Ons gezin heeft opvang nodig omdat (aankruisen wat van toepassing is) 

O   de ouder(s) in de zorgsector/medische sector werken. 

O   de ouder(s) op geen enkel mogelijke manier opvang kan/kunnen voorzien. 

 

Handtekening ouder(s) 

 


