
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s), 

 

Sinds enkele weken staat ons land op zijn kop. We 

vechten met z'n allen tegen een onzichtbare vijand. En 

hoe... 

Iedereen geeft het beste van zichzelf in welke sector 

dan ook. Maatregelen worden gevolgd, iedereen blijft in 

zijn kot en geeft, naar eigen mogelijkheden, het beste 

van zichzelf. 

Van de ene dag op de andere werden jullie als 

(thuis)werkende ouder ook (thuis)werkende juf of 

meester. Jullie kregen online takenpakketjes 

aangeboden, mails van de leerkrachten en 

oefenbundels. Van een uitdaging gesproken. De juffen 

en meesters bieden ondersteuning en geven intussen 

het beste van zichzelf. Toch werd de grootste 

inspanning van u als ouder verwacht. 

Dat deze klus niet van een leien dakje zou lopen daar 

zijn we ons zeker van bewust. In een klas is dit ook niet 

altijd het geval. Het zijn verwarrende tijden voor 

iedereen, wees daarom niet te streng voor jezelf en 

voor je zoon of dochter. 

Uit jullie reacties en de verschillende mails met foto’s   

kan ik afleiden dat het eigenlijk best goed gaat. Er is 

zoveel enthousiasme dat we als school heel trots zijn. 

Afspraken worden nagekomen, bundels worden 



gemaakt, mails worden verstuurd, onlineoefeningen 

worden gemaakt,... 

Contact houden met elkaar blijft wel heel belangrijk. 

Ook de leerkrachten doen hiervoor hun best. Heeft u 

vragen? Is er iets niet duidelijk bij de huistaken? 

Neem gerust contact op mij of met de leerkrachten, 

wij helpen u met veel plezier! 

 

Paasvakantie 

Zaterdag start de paasvakantie. 

Wie dan nog taken heeft, mag deze gerust afwerken. 

Maar denk eraan: het is nu ook echt vakantie!  

Vakantie is… lekker nietsdoen, buiten spelen, 

wegdromen in een boek, kampen bouwen, … 

 

Opvang tijdens de paasvakantie 

Tijdens de paasvakantie zullen de leidsters van de 

buitenschoolse kinderopvang de opvang op onze school 

organiseren. Deze BKO zal geopend zijn van maandag 

tot en met vrijdag van 7.00u. tot 18.00u. (op aanvraag 

van 6.30u. tot 18.30u.).  

Bedoeling is de maatregelen die onze school nu toepast, 

ook dan consequent verder te zetten in de strijd 

tegen het coronavirus.  

Het basisprincipe blijft dus dat leerlingen maximaal 

thuis worden opgevangen. Er zijn 2 groepen van 



gezonde leerlingen voor wie de BKO deze kinderopvang 

mag voorzien: 

• Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een 

cruciale sector uitoefenen. De federale overheid 

stelde een lijst op van dergelijke beroepen die als 

toetssteen kan dienen. Deze ouders kunnen niet 

thuis werken, want ze nemen nu de zorg op van 

zieken en mensen die hulp nodig hebben, werken 

bij het openbaar vervoer of in de 

veiligheidssector, voedingsindustrie, distributie ...  

• Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.  

Voor vragen ivm deze buitenschoolse kinderopvang kan 

u steeds bellen naar het nummer: 011/ 49 23 63. 

 

Wat na de paasvakantie? 

De overheid heeft momenteel nog geen beslissing 

genomen over het al dan niet verder opschorten van de 

lessen, na de paasvakantie. Onze school wacht, net als 

u, ook op nieuws hierover. Voor onze leerkrachten is 

het dus zaak om zich tijdens de vakantie al voor te 

bereiden op twee mogelijke scenario’s: 

1. meteen heropstarten (als de coronamaatregelen 

eindigen op 19 april)  

2. óf verder opvang en afstandsonderwijs voorzien 

(als de coronamaatregelen verlengd worden tot - 



minimaal - 3 mei). Vanaf dan zullen we ook nieuwe 

leerinhouden aanbieden via dit afstandsonderwijs! 

Zodra wij meer hierover weten, zullen we u snel  

informeren. We houden u op de hoogte! Gelieve daarom 

dagelijks uw mailbox te checken. 

 

Informatie zal ook op de website van onze school 

(www.school-tcentrum.be) geplaatst worden. 

 

Elke stap die onze school zal ondernemen, zal steeds in 

het belang zijn van elke leerling! 

 

Samen komen we deze periode door! 

 

Met vriendelijke groeten, 

meester Luc  

 

Je kind online aanmelden 

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 

loopt af op 31 maart 2020. Maar, o.a. door de corona-

maatregelen missen onze basisscholen nog kinderen die 

– normaal gezien – wel aangemeld waren. 

De algemene vergadering van het Lokaal 

overlegplatform basisonderwijs van Houthalen-

Helchteren heeft daarom beslist 



de aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-

2021 te verlengen tot en met 30 april 2020, 23u59. 

Deze info is meer uitgebreid terug te vinden op de 

website Aanmelden in Houthalen en op de facebook 

pagina van de 

gemeente: https://www.facebook.com/HouthalenHelch

teren/ Op deze facebookpagina vind je de volgende 

info terug: 

Is je kind geboren in 2018 (of eerder) en nog niet 

ingeschreven in een school? 

Meld je kind dan aan 

op https://houthalen.aanmelden.in/ 

Dit kan je doen tot en met donderdag, 30 april 2020, 

23u59. 

Heb je hulp nodig?  

• Neem contact op met een school (let op: scholen 

zijn niet open tijdens de paasvakantie) 

• Bel naar het LOP (Dirk Herfs, 0474/323.759) of 

de gemeente (Sofie Vanderlinden, 011/492234) 

 

Meer uitleg nodig? Mail je vraag 

naar dirk.herfs@ond.vlaanderen.be of sofievanderlinde

n@houthalen-helchteren.be 
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Je plaats op de lijst is niet afhankelijk van het tijdstip 

van aanmelden. 

Vergeet niet foto’s die laten zien dat jouw 

zoon/dochter zich leuk kan bezighouden gedurende 

deze periode door te mailen naar  

directie@school-tcentrum.be. 

 

Enkele foto’s die afgelopen week via dit mailadres zijn 

binnengekomen! De kinderen zijn toch al goed bezig 

geweest! 
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