Beste ouder

Zoals u al kon vernemen, heeft het Overlegcomité beslist dat in het lager onderwijs de lessen in de week vóór de
paasvakantie worden geschorst.
Onze leerlingen, ouders en leerkrachten deden er dit schooljaar alles aan om het voor iedereen zo veilig en gezond
mogelijk te houden. We slaagden er tot hiertoe in om ondanks de grootte van onze school, alles in goede banen te
leiden en onder controle te houden. We vinden het dan ook jammer dat deze federale beslissing ons de kans niet
geeft om tot de paasvakantie school te maken.
Wat betreft onze kleuterafdeling hebben we beslist de normale werking te behouden. We verwachten dan ook dat
volgende week al onze kleuters naar school komen.
Verder in dit bericht leest u info over:
-

Noodopvang op school
Schoolwerk

NOODOPVANG OP SCHOOL
Deze opvang is enkel bedoeld voor kinderen van ouders die een essentieel beroep uitoefenen.
Ouders die uit noodzaak gebruik moeten maken van noodopvang 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. Voor elke schooldag werd per halve dag een aparte inschrijflink aangemaakt.
Maandag 29 maart 2021
Voormiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0001A
Namiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0001B
Dinsdag 30 maart 2021
Voormiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0002A
Namiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0002B
Woensdag 31 maart 2021
Voormiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0003A

Donderdag 1 april 2021
Voormiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0004A
Namiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0004B
Vrijdag 2 april 2021
Voormiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0005A
Namiddag:
https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=F63319B0-9782-4649-8400BCD4A964BEEE&code=21/0005B
3. Open de link van de dag waarop u uw kind wil inschrijven.
4. Kies uw tickets door het juiste aantal aan te duiden ( = aantal kinderen).
5. Klik op doorgaan.
6. Bevestig door te plaatsen in winkelwagen.
7. Klaar? Al uw nodige dagen gereserveerd? Klik op doorgaan.
Nog niet klaar? Nog dagen te reserveren? Klik op verder winkelen.
8. Belangrijk : Voltooi uw inschrijving door de winkelwagen te bevestigen. Klik op doorgaan.
9. Vul uw registratiegegevens in.
10. Vink 'algemene voorwaarden' en de 'privacy policy' aan.
11. Klik op volgende.
12. Uw inschrijving werd bevestigd? Top! U zal een bevestigingsmail krijgen.
Praktisch voor de lagere school
Opvang ma, di, do en vrij:
- van 7u.tot 8u.: betalende opvang door IBO, voorafgaande inschrijving vereist.
- van 8u. tot 16.30u.: gratis opvang op school
- vanaf 16.30u. tot 18.30u.: betalende opvang door IBO, voorafgaande inschrijving vereist.
Opvang woe:
- van 7u.tot 8u.: betalende opvang door IBO, voorafgaande inschrijving vereist.
- 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 leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar kunnen zelfstandig naar huis vertrekken.
Indien u uw kind van de school wil ophalen, kan dit enkel om 12.10u. of tussen 15.30u en 16.30u.
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.

SCHOOLWERK
Er worden geen online-lessen georganiseerd. Via Classroom zullen herhalingsopdrachten en een aantal leuke
activiteiten worden aangeboden. We hopen de opgedane leerinhouden warm te houden. Er zal geen nieuwe
leerstof worden aangebracht. Meer info over de concrete invulling hiervan verneemt u via de klasleerkrachten.

U zal merken dat uw kind ten laatste morgen een boekentas vol leerboeken mee naar huis brengt. Indien uw kind
afwezig is, vragen we u om vanaf maandag 29 maart werkboeken op school te komen ophalen. U kan hiervoor een
telefonische afspraak maken via het schoolsecretariaat:
- kleine Cade 1-2-3: 03/887.49.88
- grote Cade 4-5-6: 03/887.62.49

PAASKLOKKEN
De ouderwerking heeft in allerijl contact opgenomen met de paasklokken en gevraagd om een weekje eerder een
heerlijke lading chocolade eieren boven Cade te droppen. Dikke merci ouders van de ouderwerking!

Tot slot
We zijn er ons van bewust dat de plotse sluiting van de lagere school voor heel wat ouders een organisatorische
impact heeft op de gezins-en werkregeling. We wensen jullie dan ook veel succes om dit in goede banen te leiden.
Hopelijk brengt de komende paasvakantie en een mooie lenteweek voor iedereen wat extra zuurstof.

Met vriendelijke groet,
meester Kris

