Halle 13 maart 2020
Beste ouder
Op 12 maart 2020 riep de overheid drastische maatregelen uit om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Een van de maatregelen was het opschorten van alle lessen in scholen tot aan de
paasvakantie. Lessen gaan niet door, maar de school voorziet opvang voor leerlingen die echt
nergens anders terecht kunnen.
Doktersattesten zijn niet nodig.
Per regio zal er 1 locatie (Voor Sint-Pieters-Leeuw is dit onze school te Zuun, adres zie achterkant)
voorzien worden waar leerlingen tot 14 jaar opgevangen kunnen worden. Daar zullen leerkrachten
van de leerlingen zelf aanwezig zijn om toezicht te doen.
Opgelet. De maatregel is erop gericht verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te
gaan. Daarom is het erg belangrijk dat jullie alles proberen om jullie zoon of dochter thuis te
houden. Enkel wanneer je geen alternatieven hebt, kan je zoon of dochter naar de opvang komen.
Wij vragen jullie om via Smartschool t.a.v de directie of via onderstaand briefje te laten weten op
welke dagen jouw zoon of dochter naar de opvang zou komen en wat de reden is. Het is niet de
bedoeling om leerlingen snel even af te zetten en nadien weer op te halen. Hiermee brengt u uw
zoon of dochter en de medeleerlingen nodeloos in gevaar.
De opvang is in principe gratis. De voor- en naschoolse opvang voor de kleuter- en lagere school blijft
ook doorgaan, maar blijft betalend. Deze wordt voorzien op de plaats van jouw regio. Op de lokale
verlofdagen van jouw school is er enkel betalende opvang voor de kleuter- en lagere scholen.
Deze periode is geen vakantie. Dat wil zeggen dat leerkrachten misschien opdrachten zullen geven
aan jouw zoon of dochter. Ze zullen jou laten weten hoe dat gebeurt en wat ze verwachten. Het is
belangrijk dat ze de leerstof blijven onderhouden.
Voorlopig gaan we ervan uit dat de lessen na de paasvakantie weer normaal verlopen, maar alle
activiteiten en uitstappen tot eind april worden preventief afgelast. Als dat niet zo zou zijn, houden
we jou zeker op de hoogte.
Blijf onze berichten volgen op facebook, smartschool en onze website.
Ter info
Het rapport voor de lagere school wordt uitgesteld naar vrijdag 8 mei 2020.
Voor de polderklassen van het 5de en 6de leerjaar kijken we samen met de hoeve naar een datum in
mei of juni. U krijgt hierover nog bericht.
Vriendelijke groeten

Lander Van Medegael
Algemeen Directeur
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten

Regio Halle
Locatie:

HHC Halleweg
Halleweg 220
1500 Halle

Voorschoolse opvang: van 7 tot 8.20
Opvang van 8.15 tot 15.30
Naschoolse opvang van 15.45 tot 18.15

De schoolpoort gaat de hele dag dicht. Ook ’s middags.
Regio Sint-Pieters Leeuw
Locatie:
Sint-Lutgardisschool Zuun
Arthur Quintusstraat 45
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Voorschoolse opvang: van 7 tot 8.30
Opvang van 8.30 tot 15.30
Naschoolse opvang van 15.30 tot 18.00

De schoolpoort sluit tijdens de normale schooluren
Regio Pepingen
Locatie:
Basisschool Harten Troef
Boekhoutstraat 1
1670 Pepingen
Regio Sint-Genesius-Rode
Locatie:
OLV Rode
Kloosterweg 1
1640 Sint-Genesius-Rode

Voorschoolse opvang: van 7 tot 8
Opvang van 8 tot 16.30
(woensdag van 8 tot 12.30)
Naschoolse opvang van 16.30 tot 19.00

Opvang van 7 tot 18.00

-------------"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn zoon / dochter_________________________________________________ uit _______ (klas)
In deze school:
o
o
o
o

HHC Halleweg
HHC Handbooghof
HHC Vondel
HHC Secundair

o
o
o
o

OLV Kleuter
OLV Lager
De Hoek
OLV Secundair

Komt op deze dagen naar de opvang:
o 16 maart
o 23 maart*
o 17 maart
o 24 maart**
o 18 maart
o 25 maart***
o 19 maart
o 26 maart
o 20 maart
o 26 maart

o
o

Spring in ’t veld
Harten Troef

o
o
o
o
o

o
o
o

Sint Stevensschool
Sint Lutgardis
Jan Ruusbroec

30 maart
31 maart
1 april
2 april
3 april

Ik kan zelf niet in opvang voorzien omdat:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
* verlofdag voor HHC Vondel, HHC Handbooghof, Ruisbroek, Negenmanneke

