
 

 

Sint-Kruis, 15 maart 2020 

 

Beste ouders,  

 

Volgende maatregelen volgen wij vanaf morgen, maandag 16 maart 2020 tot einde berichtgeving. 

● Schrijf je kind altijd vooraf in via de link om voldoende toezicht te garanderen. klik op 
onderstaande link: 

Bevraging opvang leerlingen in de scholen 
 

● Was de handen van je kind bij aankomst. 

● opvang voor de kinderen uit 01, 02, 03 en O4 gaat door in Rinkelbel in de gewone 
leefgroepen (opgelet door het feit dat er minder kinderen zijn, kan het zijn dat de 
samenstelling van de groepen er even anders zal uitzien. Jozefien brengt jullie op de 
hoogte) Opvang voor alle andere kinderen (M1-B4) gaat door in de sportzaal van de 
tandem. Robbe zal daar de kinderen opvangen. De kinderen worden naar daar gebracht 
en ook daar opgehaald ‘s avonds . Ook op woensdagnamiddag. Ga je niet naar de 
opvang, dan zet je je kind af aan de poort aan de sportzaal. Inge zal jullie kinderen 
opvangen. Eerst wassen de kinderen de handen en worden naar hun leefgroep gebracht 
door het team. De kinderen worden verdeeld in kleine groepjes met een vaste 
dagbegeleider. Als ouder noteer je je naam op de lijst en plaats je op de lijst hoe laat je je 
kind komt ophalen. Vergeet je lunchpakket niet!  Ook je drinkbus en gezond 
tussendoortje! 

● Bij vermoeden van ziekte (hoest, koorts, …) word je onmiddellijk opgebeld en gevraagd 
je kind op te halen. 

We willen ook graag weten welke ouders van de voor- en naschoolse noodopvang gebruik zullen 
maken deze week.  Deze is zoals altijd betalend. Ook het middagtoezicht blijft betalend. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRGSAxEaIj8rVmp93vWjdpRCIxX5JAs0ePjrXmdjUjo-
RK5g/viewform 

We willen nogmaals benadrukken dat de opvang op school echt is voor mensen die geen opvang 
kunnen regelen omwille van werkomstandigheden.  

Dank jullie wel voor de positieve reacties de voorbije dagen. Samen kunnen we dit aan! 

groetjes, 

Fien, Inge, Mike 

het Tandemteam 
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