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         Oostende,1 mei 2020 

 

Beste ouder(s) 

De heropstart van de lessen op school is gepland op maandag 18 mei. 

We  testen dat op vrijdag 15 mei al eens uit. 

Veiligheid en gezondheid staan hierbij voorop! 

De volgende algemene afspraken en richtlijnen van de overheid kunnen we jullie al meegeven: 

1. Wie kan er terug naar school gaan? 
De klassen van  

• Juf Petra / juf Elke 

• Juf Valerie Annys 

• Juf Edith 
• Juf Jolien 

• Juf Maïté 
 

De schoolverlaters ( leerlingen die volgend jaar naar het secundair onderwijs vertrekken)  uit de klassen van 

• Juf Annick 
• Juf Sofie Van Coile 

• Juf Ilse 
• Juf Sofie DL 

• Meester Sven  
• Meester Dimitri 

 

2. wanneer gaan de lessen door ? 

• Juffen Petra/Elke, juf Valerie en juf Maïté : op maandag en donderdag 

• Juf Edith en juf Jolien: op dinsdag en vrijdag 
• Juf Sofie Vc en  juf Annick : maandag en donderdag 

• Juf Sofie DL, juf Ilse en Juf Melanie : op dinsdag ( + de schoolverlaters uit de klas van meester Sven en juf 
Marieke) 

• De lessen starten steeds om 08.45 en de school eindigt om 16.00 
 

3. Wat met leerlingen uit de klassen die niet terug kunnen starten op 18 mei?  
Voor deze leerlingen blijven de leerkrachten pre-teaching verzorgen en is er eventueel NOOD-opvang 
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4. Kan mijn kind naar de opvang in de school? De noodopvang start om 08.45 en eindigt om 16.00 

Wanneer jij of je partner werkt in een cruciale sector (zorg, veiligheid, distributie, voedingsnijverheid, …) of in een sector 
die heropstart en je niet zelf in opvang kan voorzien, mag je kind naar de opvang in de school, in de mate dat het volgens  

                  de veiligheidsvoorschriften haalbaar is voor de school om deze opvang te organiseren. Ook de leerlingen bij wie het thuis  

                   een beetje moeilijk loopt zijn welkom in De Vloedlijn. Er is ook voor- en naschoolse opvang  

 

5. Wie moet een mondmasker dragen?  
Alle leerkrachten  zijn verplicht een mondmasker te dragen. De leerlingen moeten geen mondmasker dragen  

 
 

6. Omwille van veiligheidsmaatregelen zal het leerlingenvervoer stopgezet worden en zul de school  geen maaltijden 

meer aanbieden. De leerlingen kunnen wel een zelf meegebracht lunchpakket nuttigen. 
 

Tot en met 14 mei blijft de gewone noodopvang doorgaan. Er zullen verder online opdrachten worden 

doorgestuurd en werkbundels zullen u ook bezorgd worden 

Opgelet : er is geen school op woensdag 20 mei, donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei. Er is ook geen school 

op maandag 1 en dinsdag 2 juni . 

Het volledige team van De Vloedlijn wenst jullie veel sterkte toe tijdens deze moeilijke tijden. We hopen uiteraard dat jullie 

allemaal in goede gezondheid verkeren. 

Verzorg jullie goed en hopelijk tot gauw ! 

 

Mvg, 

Ann Hindryuckx 

Directeur MPI De Vloedlijn / De Zandkorrel 

 

 


