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Beste ouder 
  
Zoals beloofd informeer ik u graag over de organisatie van de komende schoolweken. 
  
  
OPVANG OP SCHOOL 

Ouders die uit noodzaak gebruik moeten maken van de schoolopvang tijdens de schooluren, vragen we hun noden 
op te geven via een online systeem. Dankzij het ticketsysteem van het cultureel centrum hebben we dit kunnen 
aanmaken. 

Werkwijze :  
1. Enkel te gebruiken bij noodzakelijke opvang door de school. 
2. Klik op volgende link : https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Overview   
3. Voor elke schooldag werd een aparte inschrijflink aangemaakt : vijf dagen voor de lagere school, vijf dagen voor 
de kleuterschool.  
4. Open de link van de dag waarop u uw kind wil inschrijven.  Kijk goed naar het onderscheid tussen lager en kleuter! 
5. Kies uw tickets door het juiste aantal aan te duiden ( = aantal kinderen).  
6. Klik op doorgaan. 
7. Bevestig door te plaatsen in winkelwagen. 
8. Klaar? Al uw nodige dagen gereserveerd?  Klik op doorgaan. 
    Nog niet klaar?  Nog dagen te reserveren?  Klik op verder winkelen. 
9. Belangrijk : Voltooi uw inschrijving door de winkelwagen te bevestigen.  Klik op doorgaan. 
10. Vul uw registratiegegevens in. 
11. Vink 'algemene voorwaarden' en de 'privacy policy' aan. 
12. Klik op volgende. 
13. Uw inschrijving werd bevestigd?  Top!  U zal een bevestigingsmail krijgen. 

  
Praktisch voor de kleuterschool   
Opvang ma, di, do, vrij: 
- van 8u tot 15.40u: gratis op school 
- vanaf 15.40u: betalende opvang door IBO, voorafgaande inschrijving vereist    
Opvang woe: 
- van 8u tot 12.10u: gratis op school 
- vanaf 12.10u: betalende opvang door IBO, voorafgaande inschrijving vereist      
 
Praktisch voor de lagere school 
Opvang ma, di, do en vrij: 
- van 8u tot 17u: gratis op school 
- vanaf 17u: betalende opvang door IBO, geen voorafgaande inschrijving vereist 
Opvang woe: 
- van 8u tot 12.30u: gratis op school 
- vanaf 12.30u: betalende opvang door IBO, voorafgaande inschrijving vereist   
  

Er zullen geen rijen georganiseerd worden vanuit de school.  Op de normale schooltijden kunnen kinderen afgehaald 
worden of zelfstandig naar huis vertrekken. (4e, 5e, 6e leerjaar) 

Indien u uw kind vroegtijdig van de school wil ophalen, kan dit enkel om 12.10u. of 15.30u. 
  
Uw zoon/dochter dient enkel een regenjas en rugzak mee te brengen met daarin eigen drank, een tussendoortje en 
evt. middagmaal.  
Leerlingen kunnen bij het middagmaal enkel eigen drank nuttigen en geen gebruik maken van warm water voor 
pasta's of soepen. 
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LEERSTOF 
Er worden geen lessen georganiseerd. Toch vinden we het als school belangrijk dat onze leerlingen de komende 3 
weken niet in 'vakantiemodus' belanden.  Via allerlei herhalingsopdrachten hopen we de opgedane leerinhouden 
warm te houden.  Er zal geen nieuwe leerstof aangebracht worden. 
U zal merken dat uw kind vandaag een boekentas vol leerboeken mee naar huis nam.  Indien uw kind vandaag 
afwezig was, vragen we u om de werkboeken en het rapport op school te komen ophalen.  U kan hiervoor een 
telefonische afspraak maken. 
Wekelijks zal u van de klasleerkracht een mailtje krijgen met enkele taken.  Enerzijds zullen dit taken zijn om in de 
werkschriften in te vullen, anderzijds zullen er ook heel wat taken op digitale leerplatformen geplaatst worden 
(Bingel, Kweetet, Scoodle).  Ook onze kleuters kunnen rekenen op een wekelijks mailtje van hun juf.  Wie weet 
krijgen zij ook een taakje? 
Mogen wij u vragen als ouder om uw kind hierin te begeleiden?  Afhankelijk van de leeftijd van uw zoon of dochter 
zal het voor hem of haar niet altijd even makkelijk zijn dit zelfstandig in te plannen.  We verwachten van alle ouders 
uit onze lagere school dat zij zich engageren om hier met hun kind werk van te maken. 
Indien het voor uw zoon/dochter niet mogelijk is om te werken op de digitale leerplatformen, kan u hiervoor contact 
opnemen met de klasleerkracht. 
Anderstalige leerlingen of ouders kunnen extra verduidelijking krijgen bij de klasleerkracht of de zorgcoördinator. 
Voor contactgegevens van de leerkrachten verwijs ik graag nog eens naar onze website of app, daar kan u ze 
allemaal vinden.   
  
  
PAASBOEKEN 
De bestelling van de paasboeken van uitgeverij Averbode (Doremi, Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland) werd door 
de school geannuleerd.  Gemaakte bestellingen worden dan ook niet op de schoolrekening geplaatst.   
  
  
TER OPFRISSING 

- Breng uw kind niet naar de grootouders!     

- Er wordt in kleinere groepen gegeten. Leerlingen laten een lege stoel tussen. 
- Kinderen kunnen enkel nog eigen drank meebrengen om tijdens de maaltijd te drinken. 
- We proberen externe volwassenen in de school te vermijden. Ouders worden aan de poort opgevangen (via 
parlofoon) door het secretariaat.  Ze lopen niet rond in de school of op de speelplaats. 

  

Vandaag was een dag 'in overdrive'.  Bedankt leerkrachten, bedankt ouders voor al jullie inspanningen! 
Deze nieuwe organisatie om de schoolopvang tijdens de komende schoolweken zo goed mogelijk te laten verlopen, 
kwam er ook dankzij een crisiscel die deze voormiddag door het gemeentebestuur werd georganiseerd.  Aangenaam 
Aartselaar?  Zeker weten! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
meester Kris 

 


