
 

 

 

Beste ouders 

Op vrijdag 5 juni  begint de verdere heropstart voor scholen en starten de lessen voor het 3-4-

5lj.  

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. Deze groepen zijn vastgelegd in samenspraak met de collega’s, er 

worden geen wijzigingen aangebracht in de groepsverdeling (veiligheidsmaatregel). 

In de klas gebruiken de kinderen ENKEL hun eigen materiaal. 

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.   

Zit jullie  zoon/dochter in blok 1 dan start hij/zij op vrijdag 5 juni en zit hij/zij n de bubbel die 

les krijgt op dinsdag en vrijdag  

Zit jullie zoon/dochter in blok 2 dan zal hij/zij starten op maandag 8 juni en zit in de bubbel die 

les krijgt op maandag en donderdag.  

Aan te passen bij elk kind en hieronder komt de link  

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.   

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.  

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

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

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) 

We kijken er naar uit om jullie kinderen opnieuw op school te mogen verwelkomen.   

Met vriendelijke groeten, 

Team De Kei 
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