
Belangrijk bericht (do.25 maart 2021) :  
Géén lessen tot de paasvakantie (opschorting van de lessen) 
OOK voor de kleuterafdeling!  
Wel NOODopvang in school. 
Géén busvervoer vanaf maandag 29 maart 2021. 
 
 
Meneer, mevrouw, beste ouders, 
 
Zoals u ongetwijfeld reeds vernomen hebt, werden er nieuwe maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus genomen. Vanaf maandag 29 maart 2021 gaan er geen lessen 
meer door en daarna is het twee weken paasvakantie. We kunnen begrijpen dat het voor uw 
gezin misschien een moeilijke situatie is maar deze extra maatregelen zijn nodig bij deze 
noodsituatie.  
Op maandag 19 april 2021 hervatten we terug de lessen en het busvervoer. In de mate van het 
mogelijke proberen we eventuele leerachterstand dan in te halen. Daar wordt natuurlijk 
opnieuw rekening mee gehouden in deze bijzondere omstandigheden. De klastitularis van uw 
kind zal u ook meer informatie over het geplande oudercontact geven. De chocolade-pakketten 
(van het oudercomité) zullen aan de kinderen meegegeven worden of ze kunnen op 
woensdagavond (tussen 17u en 19u) op onze parking afgehaald worden. 
 
Als school zullen wij proberen vanaf maandag 29 maart gedurende een week NOODOPVANG 
tijdens de schooluren (op woensdag tot 12h30) te voorzien maar dan moet uw kind naar school 
gebracht worden want de bussen zullen dus niet rijden. In samenspraak met de directeur van 
Kids werd immers afgesproken om het busvervoer te annuleren aangezien te veel kinderen in 
een te kleine ruimte samenzitten.   
 
We blijven de opvang dus verzekeren voor leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen 
voorzien. Deze gratis noodopvang zal gebeuren door vrijwillige collega’s. Uw kind zal dus niet in 
zijn vertrouwde omgeving en niet bij zijn gekende juf/meester terecht kunnen komen. Bij het 
organiseren van de opvang houden we natuurlijk ook rekening met hygiëne, afstand, 
ventilatie...  
 
Voor deze opvang moet u inschrijven via mail voor vrijdag 26 maart om 15u. U stuurt 
daarvoor een mail naar sigrid.vastmans@deberk.be van ons secretariaat met duidelijke 
vermelding van de dagen, de voor- en achternaam van uw kind en de klas van uw zoon of 
dochter. Daarna krijgt u een bevestiging. U kan ook naar de school bellen voor meer info. 
 
Wij hopen op uw begrip.  
Samen geraken we er wel uit! 
 
Luc Piccard, directeur De Berk 011.229893. 


