
         Aartselaar, 16 april 2020 
 
 
Beste ouder 
 
 
Waarschijnlijk geraken in sommige leerjaren de werkboeken stilaan ingevuld en is uw kind toe aan 
een nieuw werkboek dat nog in de klas ligt. 
  
Nu de overheid beslist heeft de scholen ook na de paasvakantie nog gesloten te houden, laten we de 
nodige werkboeken graag in de school ophalen. 
De leerkrachten zullen voor hun leerlingen pakketten samenstellen. 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
  
Klaarmaken van de pakketten 
Elke klasleerkracht maakt voor elke leerling een pakket met alle werkboeken die een leerling nog 
moet krijgen. 
Indien er ook andere klasmaterialen nodig zijn, worden die ineens meegegeven. 
Dit zijn materialen die normaal gezien in de school blijven. 
Bij verlies of schade zal de school vragen dit te vergoeden. 
Bedankt voor uw begrip en goede zorgen hiervoor. 
  
Ophalen van een pakket 

 De verdeling van de pakketten start vanaf maandag 20 april. 

 Voor alle leerjaren gaat de verdeling door in de grote Cade, della Faillelaan 36. 

 Ophalen van pakketten kan tussen 8u. en 16.30u. op de verder gemelde ophaaldag. 

 Indien u meerdere kinderen in onze school heeft, kunnen alle nodige 
boekenpakketten binnen eenzelfde gezin op eenzelfde dag opgehaald worden. 

 In 5 en 6 vragen we dat de boekenpakketten indien mogelijk door de leerlingen zelf 
worden opgehaald. 

 Gezien de geldende gezondheidsmaatregelen mag max. 1 persoon langskomen om 
boekenpakket(ten) op te halen. 

 Op maandag, 20 april 2020 kunnen ouders/leerlingen die tijdens de afgesproken 
schooldag geen mogelijkheid hebben om langs de school te komen, tussen 16.30u. - 
18.30u. hun pakket ophalen. 

 Diegene die het pakket komt ophalen, komt niet binnen in de school, maar blijft aan 
de poort wachten. 

 Wie buiten de schoolpoort op zijn/haar beurt staat te wachten, moet de sociale 
afstand zeker bewaren. 

  
Ophaalmomenten (tussen 8u. en 16.30u.) 
Maandag 20 april tweede en derde leerjaar 
Dinsdag 21 april eerste leerjaar 
Woensdag 22 april zesde leerjaar 
Donderdag 23 april vijfde leerjaar 
Vrijdag 24 april  vierde leerjaar  
  
We vragen om reeds ingevulde werkschriften op ditzelfde moment ook aan de school terug te 
bezorgen. 
Zorg dat op elk binnengeleverd werkboek zeker de naam en klas van uw kind staat.                 
De leerkrachten kunnen dan gemaakte oefeningen en opdrachten nakijken. 



 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. 
  
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. 
  
Uw kind kon zich ondertussen al aanmelden in de Classroom van de klas. 
Heel erg bedankt mama en/of papa voor de opvolging en begeleiding van schoolwerk dat u thuis 
doet. Niet eenvoudig, maar samen lukt het ons wel. 
Zijn er hierbij zorgen of problemen, aarzel dan niet om dit te signaleren en contact op te nemen met 
de klasleerkracht of het zorgteam: zorgteam@cade.be 
  
Samen sterk! 
  
Met vriendelijke groet, 
meester Kris 
directeur Cade 
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