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Beste ouders 

 

Covid-19-crisis blijft ons uitdagen. Ondanks het feit dat er geen echte versoepeling van de maatregelen is, 
proberen we toch zoveel mogelijk kinderen op school te krijgen vanaf dinsdag 2 juni.  Ons voorstel blijft 
echter onder voorbehoud van goedkeuring van de veiligheidsraad en mogelijke wijzigingen. 

Alle knuffels (Juf Sophie) komen op maandag, woensdag en donderdag naar school.  
De sterren, kikkers en vissen (Juf Siska, Emma en Annelyne) worden op donderdag en vrijdag verwacht. 
De beren (Mr. Sam) komen op dinsdag, woensdag en vrijdag.  
De kinderen van de bloemen, de zee en de zonnen (Juf Griet, Nele en Ina) komen op maandag en dinsdag. 

Er is verder noodopvang enkel voor kinderen van ouders die beide moeten werken. Wie beroep wil doen 
op de noodopvang laat dit telefonisch weten op het nummer 051/26 43 03. Graag ten laatste op 
donderdagmiddag voor de komende week. 

Het busvervoer kan nog niet georganiseerd worden met een centrale wisselplaats. Bovendien kunnen 
maximum 1 op 4 zitplaatsen gebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat we enkel busvervoer kunnen voorzien 
voor kinderen waarvan ouders niet zelf kunnen instaan voor het vervoer. Je kan dit best telefonisch 
melden. We verzamelen dan alle vragen en zien of we aan elke vraag kunnen voldoen. We beloven niets.  

De toegang tot de school blijft beperkt. We stellen alles in het werk om in de mate van het haalbare te 
voldoen aan de maatregelen wat betreft hygiëne.  

We proberen zo goed als mogelijk de bubbelwerking te respecteren. Sociale afstand kunnen we niet 
garanderen. Gelieve hier rekening mee te houden. 

We hopen op deze manier het schooljaar goed te kunnen afsluiten met alle kinderen, uiteraard zetten we 
in op welbevinden ! 

Bedankt voor alle begrip. 

Team De Parel 
Jo Degrande 
 
 


