Aartselaar, 16 april 2020
Beste ouder
Nu de overheid beslist heeft de scholen ook na de paasvakantie nog gesloten te houden, zullen we
onze kleuters nog langer moeten missen.
Hopelijk kon een bezoekje van de paashaas hen vorige week blij verrassen.
Wat info op een rij:
Noodopvang
Ook na de paasvakantie zal de school zorgen voor noodopvang van kleuters en leerlingen.
Noodopvang is enkel voor:
 de kinderen van ouders die een job in een op dit moment cruciale sector uitoefenen.
 kinderen uit kwetsbare gezinnen;
 kinderen van ouders die echt geen andere oplossing hebben.
 kinderen die de voorbije weken ook in de noodopvang van de school waren.
Om uw kind aan te melden voor de noodopvang in de school:
1. U stuurt ten laatste tegen 19u. de dag voordien een kort mailbericht
naar directeurkris@cade.be met vermelding van:
 voornaam en naam van uw kind(eren)
 klas van uw kind(eren)
 opvangdag(en)
2. Indien u een noodopvang wil annuleren, doet u dat ook ten laatste tegen 19u. de dag
voordien.
Lessen
In onze lagere school zullen alle leerlingen volgende week een boekenpakket kunnen ophalen om zo
via digitale instructielessen toch enigszins verder te kunnen werken aan hun leerstof.
Ook onze kleuters proberen we te activeren.
Maandagochtend 20 april mag u van de klasjuf info via een mailbericht verwachten.
Vanuit elke kleuterklas zullen er vanaf dan ook werkopdrachten en activiteiten op de site terug te
vinden zijn.
Tot slot
Alle leerlingen die nood hadden aan een extra laptop, konden we tijdens de paasvakantie helpen.
Dank ook aan ouders die een laptop konden schenken.
Heeft u zorgen of vragen, aarzel dan niet om dit te signaleren en contact op te nemen met de
klasleerkracht of het zorgteam: zorgteam@cade.be
Hopelijk kunnen we de poort van onze kleuterschool gauw weer openzwaaien en alle kleuters terug
een dikke knuffel geven.
Doe hen veel groetjes van hun juffen!

Met vriendelijke groet,
meester Kris
directeur Cade

