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Nieuwsbrief    woensdag 27 mei 

School binnenkort open? 

Vrijdag 15 mei zijn de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar succesvol herstart met de lessen op school. Het 

doet ons allen deugd om de blije gezichtjes terug te zien!  

 

We willen niets liever dan al onze leerlingen binnenkort op school te verwelkomen. Met de huidige veiligheidsvoorschriften is 

dit echter niet mogelijk. We beseffen dat we hiermee sommige ouders en kinderen teleurstellen. We hopen echter op jullie 

begrip. De veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten staat steeds voorop.  

 

Sinds kort mogen kleuters in groepen van ongeveer 20 kinderen opgevangen worden, waardoor opstarten voor hen  

haalbaar is. Momenteel bereiden we ons voor om alle kleuters vanaf maandag 8 juni naar school te laten komen. Concrete 

info volgt nog.  

 

De kinderen van de lagere school van het derde, vierde en vijfde leerjaar kunnen momenteel nog niet opstarten. We wachten 

hiervoor de beslissing van de veiligheidsraad af omtrent het afschaffen van de afstandsregel voor kinderen.  

Van zodra deze maatregel wordt versoepeld, kunnen we in de lagere school meer kinderen ontvangen.  
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Noodopvang in Santo  

De kleuters van de derde kleuterklas en de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar kunnen terecht in Santo. Daar 

zullen drie vrijwilligers de opvang voorzien voor de kinderen van onze school.  

De kinderen gaan Santo binnen langs de hoofdingang (Peter Benoitlaan, 78). 

 

Inschrijven voor noodopvang is verplicht. 

Graag ten laatste tegen vrijdag 29 mei om 16u: 

Inschrijvingslink opvang Santo 

Noodopvang op onze school 

We blijven in noodopvang voorzien voor kinderen wiens ouders beiden uit huis werken en geen andere opvangmogelijkheid 

hebben.  

Kinderen/gezinnen die het thuis moeilijk hebben nemen contact op met de school.  

We zoeken naar een geschikte oplossing.  

De peuters en kleuters van de eerste en tweede kleuterklas worden in de noodopvang  

opgevangen op onze school. 

‘s Morgens komen de peuters en kleuters binnen langs de groene poort in de  

Jules de Saint-Genoisstraat.  

 

De kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar worden in de noodopvang  

opgevangen op dagen dat ze geen les krijgen.  

Zij komen de school binnen langs het rode hekken in de Alfons Biebuycklaan.  

Er is opvang van 7u tot 18u.  

Op woensdag is er opvang van 7u tot 17u. 

 

Om de groepjes die we maken intact te houden, vragen we om de kinderen een volle dag naar school te brengen. Geef dus 

zeker een lunchpakket, koek, fruit en water mee met uw kind(eren).  

Inschrijven voor noodopvang is verplicht. 

Graag ten laatste tegen vrijdag 29 mei om 16u. 

Inschrijvingslink opvang Sint-Gregoriuscollege 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UQkRCSEFSTk8yOFRDMjNZNTNRS1dZNkFYWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UQkRCSEFSTk8yOFRDMjNZNTNRS1dZNkFYWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UOVpEREhGSEg1Mk04NU1LOU1LN1hIQzUxQS4u

