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Beste ouders
Het Overlegcomité van Belgische regeringen heeft gisteren beslist dat de lessen in de week vóór de
paasvakantie geschorst worden in het lager onderwijs. In overleg met de Retiese schooldirecties en
het schoolbestuur werd afgesproken om de Retiese kleuterscholen wel open te houden.
Wat betekent dit nu voor ons…?


Kleuters kunnen naar de klas kunnen komen; de lessen zijn voor hen niet geschorst. Er wordt
wel een appel gedaan op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire
situatie van het kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.
(Kleuters van de eendjes- , de schildpadjes-, de biggen- en de giraffenklas kunnen vanaf
maandag weer naar school komen op voorwaarde dat ze een negatief resultaat kregen op de
coronatest van 24 of 26 maart.)



In het lager onderwijs worden de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst. Het
afstandsonderwijs van kinderen die momenteel in quarantaine zijn, zal afgelopen zijn tegen
het einde van deze week.
Er wordt noodopvang voorzien. Dit is enkel voor kinderen van ouders die in cruciale
beroepen en in essentiële diensten werken en hiervan een bewijs kunnen voorleggen. Zieke
kinderen en kinderen in quarantaine kunnen niet worden opgevangen. U ontvangt hier
morgen meer concrete informatie over.



De oudercontacten van het 6e leerjaar gaan gewoon door zoals ze gepland waren. Alle
andere oudercontacten (1e t.e.m. 5e leerjaar) worden verschoven naar de week na de
paasvakantie.



Indien uw kind zijn/haar rapport deze week niet mee naar huis krijgt, ontvangt u het
volgende week alvast digitaal. Na de paasvakantie volgt dan de ‘papieren’ versie.

We hopen hiermee enige duidelijkheid verschaft te hebben. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!
Vriendelijke groeten
Guy Mermans
Meer info nodig?



veel gestelde vragen van ouders én leerlingen over corona
www.info-coronavirus.be

