
 

 

Gingelom, 26 maart 2020 

Beste ouders, 

Breng uw kind volgende week enkel naar de noodopvang indien u echt geen andere geschikte 
opvang heeft! Volgens de nieuwe richtlijnen mag de school enkel nog opvang voorzien voor:  

1. kinderen van ouders met cruciale beroepen in de zorg, veiligheid (hygiëne, afval, politiediensten …), 
voeding en distributie 

2. kinderen in een kwetsbare thuissituatie  
3. kinderen die medisch en/of sociaal kwetsbaar zijn  

Indien u voor uw kind toch zou moeten gebruik maken van de noodopvang, zouden wij u willen 
vragen om volgende richtlijnen te volgen: 

Voor een goede organisatie is op voorhand inschrijven via deze link noodzakelijk. De link is ook op 
de website te vinden. Men kan van nu tot en met vrijdag, 27 maart (tot 12:00 uur) inschrijven voor 
de week van 30 maart tot en met 3 april.   

Indien u uw kind ingeschreven heeft en het door omstandigheden toch niet naar de noodopvang 
komt of stuur dan een mail naar secretariaat@go-de-groeiboog.be . Indien uw kind niet 
ingeschreven is en het door heel uitzonderlijke omstandigheden toch naar de noodopvang moet 
komen, neem dan ook contact op met het secretariaat.  

Kinderen die niet naar de voorschoolse opvang (van 7.00 uur tot 8.30 uur) komen, worden naar 
school in Jeuk gebracht tussen 8.30 uur en 8.45 uur. Ouders komen NIET mee naar binnen. 

Kinderen kunnen eventueel ’s middags worden afgehaald tussen 12:20 uur en 12.30 uur. Gelieve 
dit op voorhand via mail te laten weten op volgend adres: secretariaat@go-de-groeiboog.be. 

Kinderen die niet in de naschoolse opvang (van 15.25 uur tot 18.00 uur) blijven, kunnen afgehaald 
worden tussen 15.00 uur en 15.25 uur.   

Wij vragen u uitdrukkelijk om kinderen die niet in de voor- en naschoolse opvang blijven ENKEL 
op de afgesprokten tijdstippen te brengen of te komen halen. 

Breng uw kind NIET naar de noodopvang als het ’s morgens ziek is. (keelpijn, buikpijn, …) 

 

Wat brengt uw kind mee: 

gezond tussendoortje 

lunchpakket en een drinkbus met water 

eventueel oefeningen / werkbundel die de leerkracht heeft aangereikt.  

 
 
 
 

Wij danken jullie alvast voor jullie begrip, 
de directie 
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