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Beste ouders en verantwoordelijken,
Eerste en vooral wil ik jullie bedanken voor de goede opvolging van de afspraken i.v.m. de
noodopvang op school en in Kakelbont. Zo blijft het voor ons haalbaar om noodopvang aan te bieden
aan de ouders die in cruciale sectoren werken of die enkel bij risicogroepen (oma’s en opa’s)
terechtkunnen.
We beseffen dat het zeker niet evident is om deze periode door te komen met de kinderen thuis.
Aarzel dan ook niet om de school te contacteren als het dreigt mis te lopen of als je ondersteuning
nodig hebt.
In samenspraak kunnen we ook opvang voorzien voor gezinnen bij wie het, omwille van de
problematiek van de kinderen, echt niet meer lukt thuis. We laten jullie niet in de steek!
Geef ons zeker een seintje als dat het geval is: via directie@noordveld.be of 050 316960
Het ziet ernaar uit dat de maatregelen om het virus te bestrijden nog een aantal weken zullen blijven
gelden… maar we komen hier samen uit!
Week 30 maart t.e.m. 3 april :
Wij organiseren verder noodopvang. Om dit goed te kunnen organiseren, vragen wij dat je laat
weten wanneer je kind toch op school of in Kakelbont zal aanwezig zijn. Dat kan door te mailen of te
bellen naar school directie@noordveld.be of 050 31 69 60 , ten laatste tegen zaterdagavond.
( de telefoon wordt doorgeschakeld) Vermeld telkens van hoe laat tot hoe laat je kind aanwezig zal
zijn en vergeet niet om een lunch-pakket mee te geven. Het is belangrijk dat we kunnen inschatten
hoeveel kinderen aanwezig zijn!
Paasvakantie?
Ook tijdens de paasvakantie kunnen we NOODopvang organiseren. We hebben hiervoor goede
afspraken gemaakt met de stad en met Kakelbont.
De inschrijvingen die er reeds waren voor de vakantiewerking in Kakelbont werden geannuleerd.
Jullie kregen hier al een mail over van Kakelbont.
De noodopvang zal gratis worden aangeboden tijdens de schooluren. Er wordt geen maaltijd
aangeboden, kinderen moeten dus eigen lunchpakket meebrengen.
Dezelfde afspraken gelden als bij de opvang in de schoolweken: vooraf laten weten wie naar de
opvang komt, met uur van brengen en ophalen en enkel voor mensen die geen andere oplossing
hebben. Bij twijfel: bel of mail naar de school!
Na de paasvakantie?
We hopen dat de school na de vakantie weer open mag. ALS dat niet zo is, dan werken we verder
zoals in de voorbije weken reeds gebeurde. Zodra we meer info hebben, zullen we je hierover
informeren.

Kinderen die thuis blijven
De kinderen die thuis blijven en hun ouders worden niet in de steek gelaten. De teamleden doen
hard 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

Samen komen we er wel!
We sturen jullie allemaal een hele dikke knuffel
en heel veel moed!
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