Gemeentelijk Instituut voor Lager en Kleuter onderwijs Merelbeke
met vestigingen Kloosterstraat, Lemberge en Bergwegel

Beste ouder
We geven jullie graag nog wat meer informatie na ons overleg met het schoolbestuur en het
schoolteam. We doen dit door middel van veel gestelde vragen vanuit het team en ouders.

Is het echt noodopvang?
Ja, we benadrukken dat de noodopvang voorzien is voor kinderen van ouders uit de zorgsector, de
openbare veiligheidssector en kinderen die anders opgevangen worden door de grootouders.
Wordt de noodopvang gecentraliseerd op 1 vestiging?
Neen, de 3 vestigingen blijven open. Daar zal ook de noodopvang doorgaan.
Wat met de boeken en het materiaal van leerlingen die vandaag afwezig waren?
Het materiaal van de afwezige leerlingen, kan opgehaald worden op school. We vragen om je als
ouder aan te melden op het secretariaat (Kloosterstraat) of bij een leerkracht in de leraarszaal
(Bergwegel, Lemberge) Van daaruit zal iemand het materiaal van jullie zoon of dochter ophalen in de
klassen en aan jullie bezorgen. We vragen uitdrukkelijk zelf NIET naar de klassen te gaan.
Wat als we onze kinderen ’s middags willen ophalen of brengen ?
Wij zullen flexibele aankomst- en vertrekmomenten hanteren. Om de veiligheid van de kinderen te
garanderen, moet jullie zoon of dochter bij aankomst na 8u40 en vertrek voor 16u (15u op vrijdag)
geregistreerd worden op het secretariaat (Kloosterstraat) of de leraarskamer (Bergwegel, Lemberge)
Wat met leerlingen die op school ziek zijn of worden?
We nemen onmiddellijk contact op met de ouders als een leerling een verkoudheid heeft, last heeft
van veel snot of koorts maakt. Het is verplicht om dan jullie zoon of dochter op te halen. Tot jullie
zoon of dochter wordt opgehaald, brengen we hen in afzondering in een ander lokaal met toezicht
van een leerkracht.
Blijft de voor- en naschoolse opvang doorgaan?
Zolang we dit kunnen organiseren blijft dit doorgaan. Indien dit zou wijzigen brengen we jullie zeker
tijdig op de hoogte.

Wij zullen jullie zo regelmatig als mogelijk blijven informeren over verdere ontwikkelingen. Via mail
en op onze website kunnen jullie deze info opvolgen.
Samen kunnen we de strijd tegen corona aan!
Met vriendelijke groeten
Rebecca Pauwels
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