
Beste ouders, 

 

Woensdag besliste de veiligheidsraad dat de scholen ook na de paasvakantie dicht blijven.  Dit 

(voorlopig) tem 30 april.  Als school blijven wij voorzien in noodopvang en zetten we in op het 

aanbieden van ‘nieuwe’ leerstof.  In onderstaande tekst willen we dit ietwat duiden.   

1. De noodopvang is nog steeds volgens, de eerder meegedeelde, onderstaande 

principes.  

Op vrijdag 1 mei is er GEEN noodopvang! 

 Beide ouders werken in essentiële sectoren (zorg, veiligheid, voedselnijverheid, distributie), 

bij twijfel kan bevestiging van de werkgever worden opgevraagd.  

 Ouders kunnen enkel beroep doen op 65-plussers voor opvang  

 Maken momenteel al gebruik van de noodopvang op school 

De locatie waar de opvang voor jouw kind(eren) doorgaat, is de basisschool van Boezinge. Ingang via 

de poort Diksmuidseweg. (= ingang Buitenschoolse opvang) 

 

NIEUW: 
 

Voor de praktische organisatie vragen wij jullie om in te schrijven voor zondagmiddag 19 
april! 

 
HOE? 

 Stuur een e-mail naar info@gvbboezinge.be 

 Noteer op welke dagen je wenst gebruik te maken van de noodopvang. 

 Noteer de tijdstippen… denk hierbij aan voor – en naschoolse opvang. 
 

Is je kind ingeschreven maar heb je de opvang toch niet meer nodig? 
Verwittig zeker je school! Via info@gvbboezinge.be 
 
Is je kind NIET ingeschreven maar heb je toch onverwacht noodopvang nodig? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op met je school info@gvbboezinge.be 
 

 

2. Het aanbieden van ‘nieuwe’ leerstof… 

 

 Volgens de ontvangen richtlijnen zetten wij als school verder in op ‘afstandsleren’. 

 Juffen en meesters gaan daarom verder zoals voor de paasvakantie. 

 We begrijpen heel goed dat deze situatie voor niemand eenvoudig is! 

 We willen jullie allen daarom ferm danken voor de inzet en medewerking de voorbije weken! 

 

 Er worden terug via e-mail opdrachten, instructies, bewegingsmomenten, creatieve 

activiteiten, ……doorgestuurd. 

 Deze opdrachten worden ondersteund met uitleg, stappenplannen, voorbeelden, 

instructievideo’s, …. 
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 Wil daarom zeker iedere dag even jullie (mama, papa) e-mails nalezen.  TIP: zie ook even in 

spam. 

 Als juf en meester bewaken we ‘het evenwicht’!  Opdrachten mogen niet meer dan 2 uur per 

dag innemen.  Tenzij het zo leuk is dat je nog eens wil bewegen, dansen, knutselen…. 

 Indien er dingen niet duidelijk zijn, opdrachten niet lukken, opdrachten ‘te veel’ – ‘te 

moeilijk’ zijn…. Stuur een e-mail naar juf of meester. 

 Binnen de 24 uur ontvang je een antwoord.  Juf en meester zullen iedere schooldag hun e-

mails bekijken en beantwoorden. 

 

Bij vragen en of onduidelijkheden neem contact op met juf, meester of met je directeur. 

 

We wensen jullie een goede gezondheid en mooi evenwicht toe in deze bizarre tijd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Leerkrachten en directie 

GVB Boezinge 

057 42 33 51 

directie@gvbboezinge.be 

info@gvbboezinge.be 
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