
 

Beste ouders 

Op vrijdag 15 mei begint de geleidelijke heropstart voor scholen en starten de lessen voor het 

1-2-6lj. 

We hebben ervoor gekozen om op maandag en donderdag de ene helft van de klassen naar 

school te laten komen en op dinsdag en vrijdag de andere helft. Hierbij hielden we rekening 

met broers en zussen. 

De dagen dat de kinderen niet op school zijn, krijgen ze taken mee voor thuis.  Er is de dagen 

dat ze geen les hebben de mogelijkheid om naar de opvang te komen.   

Kinderen van 3-4-5lj, alsook kleuters , krijgen nog steeds les via “afstandsleren”.  

Omdat het aantal kinderen op school vanaf 15 mei zal toenemen, zullen naast de kinderen die 

les krijgen ook de kinderen in de opvang verdeeld moeten worden in groepen. Dit om te 

voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden. Deze groepen (zogenaamde bubbels) moeten de 

volledige dag samen blijven.  

We voorzien opvang voor kinderen met ouders uit cruciale beroepen, uit kwetsbare gezinnen, 

of waarbij beide ouders verplicht dienen te werken en telewerk/thuiswerk niet mogelijk is.  

Op basis van de grootte van onze klaslokalen kunnen we, om alles volgens de 

veiligheidsvoorschriften te laten verlopen, voor kleuters max. 12 kinderen per bubbel en voor 

het lager max. 9 kinderen per bubbel opvangen. Hierdoor zijn de opvangmogelijkheden 

beperkt. Indien de aanvraag te groot is, kan dit niet veilig kan verlopen en worden we 

genoodzaakt om de school te sluiten. 

Ook botsen we hierbij op de voor- en naschoolse opvang . Hierdoor werd beslist dat er GEEN 

voor- en naschoolse opvang zal georganiseerd worden. De schooldag loopt van 8u tot 16u 

(woensdag tot 12u30). 

De kinderen kunnen op school afgezet worden tussen 8u en 8u30 en opgehaald worden 

tussen 15u30 en 16u00 (op woensdag tussen 12u en 12u30) .  

Eind deze week kunnen jullie verdere communicatie verwachten omtrent de praktische 

opstart (hoe veilig naar school , veiligheidsvoorschriften, verdeling van de groepen 1-2-6lj) 

Ook zullen de links om in te schrijven voor opvang opnieuw beschikbaar zijn. 

We begrijpen dat deze maatregelen inspanningen zullen vragen van alle betrokken partijen. 

Daarom vragen we begrip voor de genomen beslissingen. Voor vragen: 

directeur@schooldekei.be of 055/42 22 29) 

mailto:directeur@schooldekei.be


We hopen dat we snel naar ‘een normale’ situatie kunnen terugkeren.   

Hou vol en hou jullie gezond! 

  

Met vriendelijke groeten, 

Team De Kei 


