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Beste ouders en verantwoordelijken,
Ondertussen zijn we bijna een week verder in de coronacrisis. Hier even een update.
Opvang op school
De scholen moeten van de overheid tot aan de paasvakantie opvang blijven voorzien voor mensen
die werkzaam zijn in cruciale sectoren en voor kinderen in kwetsbare situaties.
Uiteraard nemen wij ook onze verantwoordelijkheid hierin.
We willen toch, in het belang van ieders veiligheid, het aantal mensen op school zoveel mogelijk
beperken. Daarom nogmaals de oproep om in de mate van het mogelijke zelf de kinderen op te
vangen en zieke kinderen thuis te laten.
Om de opvang goed te kunnen organiseren vragen we om vooraf in te schrijven voor de opvang door
een mail te sturen naar directie@noordveld.be of door te bellen naar school: 050 31 69 60
Vermeld de naam van je kind en de dagen waarop je gebruik wil maken van de opvang.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, ….
Denk daar ook aan als je zelf op school komt aub.
Vergeet ook geen eten mee te geven aan kinderen die naar de opvang komen!
Kinderen die thuis blijven
De kinderen die thuis blijven en hun ouders worden niet in de steek gelaten.
De leerkrachten doen hun best om de band met de kinderen en hun ouders
te behouden via facebook, mail, …
Heb je zelf een vraag, dan kun je altijd mailen naar de leerkrachten.
Hun mailadres vind je onderaan deze brief.
Ook het CLB blijft bereikbaar: elke dag van 9u tot 12u en van 13.30u tot
16.30 (op vrijdag tot 16u) op het nummer 050 440 220 of via mail: info@vrijclbdehavens.be Er is
ook mogelijkheid om te chatten met het CLB. Alle info op https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Na de crisis…
Als de scholen weer open gaan (hopelijk is dat na de paasvakantie) willen we samen nog zoveel
mogelijk inzetten op de ontwikkeling van uw kind. Mogelijks zijn er nog aanpassingen in het
programma en de agenda.
Zo gaat de pedagogische studiedag van woensdag 20 mei niet door. Op die manier willen we ervoor
zorgen dat ouders niet nog eens op zoek moeten naar opvang en willen we de tijd optimaal
gebruiken om met de kinderen te werken.
We wensen iedereen héél veel moed en kijken ernaar uit om iedereen gezond en wel terug te zien!
Samen komen we er wel!
Marleen en het Noordveldteam

Mailadressen teamleden:
Klastitularissen:
annelies.bocquez@noordveld.be
leen.verhelst@noordveld.be
anne.delaere@noordveld.be
kristien.dewitte@noordveld.be
els.valette@noordveld.be
els.christiaens@noordveld.be
sofie.puype@noordveld.be
hilde.hoornaert@noordveld.be
inge.sanders@noordveld.be
els.timmerman@noordveld.be
maaike.vernieuwe@noordveld.be
therapeuten:
rita.david@noordveld.be
katleen.debacker@noordveld.be
ingrid.lemey@noordveld.be
anne.cloet@noordveld.be
martine.vandenbriele@noordveld.be
orthopedagoge:
françoise.vyncke@noordveld.be
verpleegster:
anje.dondeyne@noordveld.be
secretariaat:
secretariaat@noordveld.be
directie:
marleen.baes@noordveld.be

