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Nieuwsbrief  

Regeling noodopvang  

Noodopvang in onze school  

 

Vrijdag 15 mei start de school terug op voor het eerste, tweede en zesde leerjaar.   

We blijven noodopvang organiseren voor de leerlingen wiens ouders beiden buitenshuis werken en geen andere opvangmo-

gelijkheden hebben én voor kinderen in kwetsbare situaties. 

Omdat we niet voor alle kinderen op een veilige manier in opvang kunnen voorzien, hebben we de hulp van stad Gent         

ingeschakeld.  Vandaag, donderdag 14 mei, kregen we het nieuws dat zij vanaf maandag 18 mei opvang zullen organiseren in 

Santo, vlak naast de school. 

Morgen, vrijdag 15 mei, kunnen de kinderen die opvang nodig hebben nog bij ons op school terecht. 

 

 

 

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

opgevangen door de kleuterleerkrachten 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 ook door de leerkrachten 

van de school 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 zaterdag 16 mei om 12u. 

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

PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79URFFBQVhQSjZUMTZOMk9MVTdGNVNTSUgyOC4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79URFFBQVhQSjZUMTZOMk9MVTdGNVNTSUgyOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79URFFBQVhQSjZUMTZOMk9MVTdGNVNTSUgyOC4u


 

 

Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode – Bergstraat 32A – 9820 Merelbeke ~ ondernemingsnummer: 416252536   

Opmaak: Véronique Van Damme en Mieke Clopterop 

Schoolstraat vanaf vrijdag 15 mei  

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)  

Ouders die gebruik maken van de opvang in Santo, zullen voor maandag 18 

mei gecontacteerd worden wat betreft de uurregeling.  

 

Inschrijven voor noodopvang is verplicht. 

Graag ten laatste tegen zaterdag 16 mei om 12u: 

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

PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UQU45NDhPNElIWEVZNlJJREFWRzkwQlI5NS4u  

Omdat we niet kunnen inschatten hoe druk het zal zijn aan de schoolpoort én omdat we de veiligheid van de ouders en onze 

leerlingen willen garanderen, werd (tijdelijk) een schoolstraat aangevraagd.  

De Alfons Biebuycklaan wordt afgesloten voor doorgaand verkeer van 8u15 tot 8u45 en van 15u15 tot 15u45. 

Na een week wordt dit geëvalueerd.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UQU45NDhPNElIWEVZNlJJREFWRzkwQlI5NS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UQU45NDhPNElIWEVZNlJJREFWRzkwQlI5NS4u

