
 

INFO OVER NOODOPVANG TIJDENS DE PAASVAKANTIE AAN ALLE OUDERS   30-03-2020 
OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEPARTEMENT ONDERWIJS EN IN OVERLEG MET ALLE LONDERZEELSE SCHOLEN. 

 We vangen op school alléén gezonde kinderen op waarvan ouders een job hebben in een 

CRUCIALE SECTOR (zorg, veiligheid, voeding, distributie) en zelf geen opvang kunnen 

voorzien. 

 Die opvang (en óók de voor- en naschoolse opvang door Infano) gaat door in de lagere 

school door het team van de lagere school. 

 Inschrijven is verplicht vóór woe. 01-04-2020 op 052/30.28.78. 

 

Beste ouders, 

 

De paasvakantie komt stilaan dichterbij en de Vlaamse regering gaf een aantal richtlijnen rond de opvang 

tijdens die paasvakantie. De speelpleinwerking en sportkampen werden immers geannuleerd. 

  

Het basisprincipe blijft ook tijdens de paasvakantie dat jullie je kinderen maximaal thuis opvangen.  Er 

zal noodopvang georganiseerd worden, maar die is enkel toegankelijk voor de gezonde kinderen van 

ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke 

thuissituatie. 

 

Omdat het belangrijk is om nieuwe contacten zoveel mogelijk te vermijden, bieden we de opvang in de 

school verder aan. 

 Onderling spraken we als directies van onze kleuter- en lagere school af om de opvang tijdens de 

paasvakantie plaats te laten hebben in onze lagere school door het lagere schoolteam. 

 De week vóór de paasvakantie wordt de opvang gedaan door het team van de Mini Virgo in Mini Virgo. 

 We doen dat zoals vandaag in samenwerking met Infano. Die voor- en naschoolse opvang zal 

gefactureerd worden zoals tijdens schooldagen. 

  

Inschrijven is verplicht vóór woe. 01-04-2020 op 052/30.28.78. >> Niet ingeschreven = niet komen. 

Op die manier weten we hoeveel kinderen we mogen verwachten. 

Er is géén opvang op Paasmaandag 13-04-2020 (= wettelijke feestdag). 

 Wordt je ingeschreven kind ziek of moet je gezin in isolatie thuis ? Verwittig dit op 052/30.28.78 

zodat we op de hoogte zijn van zijn/haar afwezigheid. 

 

Meer informatie ? 

 Algemene info en veelgestelde vragen : www.info-coronavirus.be 

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be 

 Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders   

Met dank voor jullie aandacht en medewerking! 

Marc De Bleser (directie LS) en Kristin Van den Broeck (directie KLS) en het voltallige Virgoteam. 
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