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Noodopvang lagereschoolkinderen 29 maart – 2 april

Beste ouder,
Lokale besturen kregen de vraag om voor de leerlingen van de lagere school noodopvang te
organiseren voor de week van 29 maart tot 2 april. In overleg met de Retiese directies zal deze
noodopvang doorgaan op de schoollocatie.
De kleuterscholen in Retie (Spelewei, Trapop, GBR) blijven open. Met aandrang wordt wel
gevraagd om waar mogelijk, ook kleuters thuis op te vangen.
Voor lagere schoolkinderen wordt noodopvang voorzien op de schoollocatie zelf. Let op, het
gaat om noodopvang. Deze opvang is uitsluitend bedoeld voor kinderen van wie de ouders
werken in essentiële beroepssectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) en
voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Zieke kinderen blijven thuis.
De noodopvang kan enkel gerealiseerd worden met de inzet van heel wat medewerkers. Zij
houden zich aan de hygiënische maatregelen (handen wassen, afstand houden…). We willen
hen echter niet nodeloos inzetten en wensen een planning op te maken.
Behoor je tot de doelgroep en wens je noodopvang voor je lagereschoolkind?
Tijdens de week van 29 maart tot 2 april
- Vul voor zaterdag 27 maart (18.00 u.) volgende vragenlijst per kind aan:
https://forms.gle/fVV25g6yHLkQmRr88
- Geef per dag aan tussen welke uren je opvang nodig hebt.
- Voeg in bijlage je attest van je werkgever toe of omschrijf waarom je nood hebt aan
noodopvang.
- Tijdens de schoolperiodes en dus ook in de week van 29 maart tot 2 april blijft
noodopvang gratis tijdens de schooluren.
Over de noodopvang in de paasvakantie wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.
Met vriendelijke groeten,
Getekend door:Natalie Adriaensen (Sign
Getekend op:2021-03-26 13:39:47 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Natalie Adriaensen
Schepen van onderwijs en kinderopvang

Deze communicatie werd vrijdag 26 maart 2021 om 13.00 u. in onderling overleg met de Retiese scholen opgesteld.

