
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 

 
 

Editie 34 : donderdag 11 juni 2020 

 

 



Beste ouder(s), 

 

Vorige week zijn de oudste kleuters en ook het 3de, 4de 

en 5de leerjaar terug naar school gekomen. Het was 

voor mij toch een beetje bang afwachten of hetgeen ik 

allemaal op papier had gezet in de praktijk wel werkte. 

Maar het brengen van de kinderen ’s morgens liep zo 

vlot dat we dachten dat niet alle kinderen aanwezig 

waren. Bij het natellen in de klassen bleek dat ze er, op 

een enkeling na, allemaal waren. Tijdens de dag 

merkten we wel dat het heel wat drukker was op 

school. Maar de toiletbezoeken en ook verdere verloop 

tijdens de dag verliep vrij goed. Ook het gespreid 

afhalen van de leerlingen leidde niet tot lange 

wachttijden aan de poort. 

We kunnen dus nog iets meer! 

Daarom willen we ook vanaf volgende week elke 

dinsdag- en vrijdagvoormiddag de 3-jarige kleuters 

(geboortejaar 2016) naar school laten komen. Deze 

kleuters verwelkomen we dus voor de eerste keer op 

dinsdag 16 juni.  

Voor de allerkleinsten (geboortejaar 2017) hebben we 

doordat het veilig organiseren van de speeltijden, 

eetmomenten, toiletbezoek, … voor alle kleuters niet 

haalbaar is, beslist om ze dit schooljaar niet meer naar 

school te laten komen. We vinden dat natuurlijk 

jammer maar de juffen laten het daar niet bij. Ze 



komen op bezoek om persoonlijk afscheid te nemen bij 

deze kleutertjes. We hopen dat jullie begrip hebben 

voor deze beslissing.   

 

Met vriendelijke groeten, 

meester Luc 

 

NOODopvang: 

Voor de kleuters (geboortejaar 2017) van k2/3abc en 

voor leerlingen van het lager die geen les hebben en die 

thuis niet opgevangen kunnen worden, blijven we 

noodopvang voorzien op school.  

Via onderstaande link kan je je kind inschrijven voor 

volgende week.  

Link naar het formulier:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLChGW-

6L6_au1QDzrUSAChWmdBSidFC-Fvvp2Dess9om-

Yg/viewform?usp=pp_url  

 

Laptops voor kansarme kinderen 

Sinds de uitbraak van het 

Coronavirus en de daaruit 

vloeiende maatregelen 

(o.a. het opschorten van 

de lessen) zijn kinderen aangewezen op thuisonderwijs. 

Dhr. Mark Lens, eigenaar van het bedrijf EuroSys, 

heeft afgelopen weken een grootschalige inzamelactie 

georganiseerd van oude – maar nog bruikbare – laptops 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLChGW-6L6_au1QDzrUSAChWmdBSidFC-Fvvp2Dess9om-Yg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLChGW-6L6_au1QDzrUSAChWmdBSidFC-Fvvp2Dess9om-Yg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLChGW-6L6_au1QDzrUSAChWmdBSidFC-Fvvp2Dess9om-Yg/viewform?usp=pp_url


en tablets. Ze brachten deze laptops en tablets terug 

in orde. De inzamelactie had één doel: de toestellen 

schenken aan kinderen van kansarme en kwetsbare 

gezinnen in het basisonderwijs van Houthalen-

Helchteren. 

Onze school heeft met dank aan het gemeentebestuur 

en Ondernemers voor een Warm België  25 laptops in 

ontvangst genomen ter ondersteuning van kwetsbare 

gezinnen. Deze worden deze week verdeeld onder de 

leerlingen van het lager die thuis geen laptop hebben. 

De uitgeleende laptops van de school zijn nu weer terug 

op school en alle leerlingen kunnen nu thuis hun 

oefeningen online maken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afhalen leerlingen 

Gelieve er rekening mee te houden dat: 

- Op woensdag de leerlingen van het eerste om 12.00u. 

afgehaald moeten worden. 

- Op woensdag de leerlingen van het tweede om 12.15u. 

afgehaald moeten worden. 

- Op dinsdag en vrijdag de kleuters geboortejaar 2016 om 

12.00u. aan de kleuterpoort afgehaald moeten worden. 

 

 


