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Coronavirus Covid-19: infobrief 7 (’t Spoor) 

 

!!!   WIJZIGING BERICHTGEVING   !!! 

 

 
Beste Ouders 

 

 

In deze extra nieuwsbrief informeren we hoe de noodopvang in de paasvakantie verloopt. 
Voor basisschoolkinderen nemen immers de lokale besturen, in nauw overleg met het 

Agentschap Opgroeien (ex-Kind & Gezin), de regie in handen. 
 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat tijdens de paasvakantie de gemeente Ravels 
noodopvang voorziet en dit in samenwerking met ’t Warreltje. Tijdens de paasvakantie was er 
dan ook geen opvang in onze schoolgebouwen. 
 
 

 
Echter, recent werd beslist door de Vlaamse regering dat kinderen uit verschillende scholen 
niet samengebracht mogen worden. 

Dit is dan ook in tegenstrijd met de eerdere berichtgeving van de gemeente Ravels 
betreffende de opvang in ’t Warreltje. In de strijd om het coronavirus te bezweren, stellen we 
vast dat aangekondigde maatregelen dag na dag veranderen en verstrengen. Ook nu! 
 

 
 
Het gemeentebestuur van Ravels heeft vandaag een beroep gedaan op onze school om de 
noodopvang tijdens de paasvakantie in onze school te mogen inrichten en vraagt hierbij 
eveneens om onze vrijwillige hulp en blijvende inzet. 
 

 
 
Als school willen we ingaan op dit verzoek om deze noodopvang tijdens de paasvakantie mee in 
te richten en dit in samenwerking met opvanginitiatief ’t Warreltje. In deze onzekere tijden moet 

iedereen zijn steentje blijven bijdragen. 
 
Echter, voor een kleine school is dit zeker niet eenvoudig. Bovendien missen we in het 

personeelsteam ondertussen juf Fanny, juf Bieke en juf Martine. 
Leerkrachten staan in voor hun opvangbeurten en de opvangbeurten van afwezige leerkrachten, 
verzorgen takenpakketten, communiceren met ouders  en blijven verantwoordelijk voor gekregen 
opdrachten. En… het is nog steeds onduidelijk of scholen na de paasvakantie wel opstarten en of 
de maatregelen nog verlengd worden. Ook voor leerkrachten is dit geen vakantie.We drukken 
dan ook onze waardering uit aan allen die meehelpen om onze organisatie mee draaiende te 
houden. 

 
 
 
De eerlijkheid gebied ons om te zeggen dat we deze noodopvang met onze beperkte 
personeelsbezetting tijdens de paasvakantie niet alleen aankunnen. We zijn sinds vrijdagmiddag 

dan ook volop zoekende naar bereidwillige medewerkers en staan steeds in overleg met 

bevoegde instanties om de oproep naar noodopvang te kunnen overnemen en stroomlijnen.
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Om de noodopvang tijdens de paasvakantie te kunnen verzekeren, wordt elke aanmelding 
bewaakt.  
 

Voor wie is de noodopvang tijdens de paasvakantie bedoeld? 

 

Concreet zijn er nog slechts 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie noodopvang mag 
voorzien worden: 

1. Kinderen van wie beide ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 

voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te 

werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor 

dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen 

op school worden opgevangen. 

2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de 

MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. 

3. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. 

 
 

Enkel indien u tot één van deze 3 groepen behoort, kan u uw kind(eren) aanmelden 
voor de noodopvang tijdens de paasvakantie en dit via het nummer 0498 14 78 19. 

Gelieve deze aanmelding te doen voor zondagavond 29 maart 2020, 20.00 uur. 

Dit geeft ons de nodige informatie om vanaf maandag voorbereidingen te treffen en 
organisatorische afspraken te maken. 

 
 
 
 

Meer informatie? 

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

 Heb je nog een vraag? Contacteer de school, bel 0800 14689 of mail info-

coronavirus@health.fgov.be 

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

ouders 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Degrève Peter 

Directie 
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