
  
 

 

  Machelen, 13 maart 2020 

                                             

      Beste ouders  

 

 

Gisteren nam de overheid enkele zeer ernstige maatregelen voor de aanpak van het 

coronavirus. Ze besloten dat de lessen op school niet meer mogen doorgaan en dat 

vanaf 16 maart tot en met 3 april.  

 

Het is de bedoeling dat de leerlingen zo veel mogelijk 

thuis blijven of elders opgevangen worden!  
 

Opvang op school?  
 

De school zal wel openblijven om opvang aan te bieden, maar dit is enkel bedoeld voor 

ouders die zelf niet kunnen thuisblijven en geen andere opvang hebben. Kinderen mogen 

ook niet door hun grootouders opgevangen worden als zij ouder zijn dan 65 jaar.  
 

In die uitzonderlijke gevallen kan uw kind opgevangen op school vanaf 7u tot 18u:  

 7u – 8u15: betalende opvang door Infano  

 8u15 – 15u45: gratis opvang door de school (behalve op woensdag, zie hieronder) 

 15u45 – 18u: betalende opvang door Infano 

!!! Op woensdagen betalende opvang door Infano al vanaf 12u20 tot 18u . 

 Tijdens de opvang worden de kinderen zo veel mogelijk opgesplitst in kleinere 

groepen, afhankelijk van het beschikbare aantal toezichters. De preventieve 

maatregelen zoals handen wassen, lokalen verluchten, … blijven van kracht.  

 Kinderen die naar de opvang komen moeten ten laatste om 8u30 aanwezig zijn 

op school en kunnen pas vanaf 15u20 naar huis (op woensdag vanaf 12u05).  

 Kinderen kunnen tijdens deze periode geen warme maaltijden of soep eten, zelfs 

niet indien ze deze besteld hadden! (Zie ommezijde voor meer info) 

 

De schoolbus?  
 

De gemeente heeft besloten om de schoolbus af te schaffen voor de periode van 14 

maart tot 3 april 2020. Deze komt dus ook niet de kinderen oppikken die eventueel naar 

de opvang moeten komen.  

 
Huistaken voor kinderen van de lagere school?  
 

We willen vermijden dat de leerlingen ondertussen een te grote leerachterstand oplopen, 

dus zullen de leerkrachten een aantal taken voorzien waaraan de leerlingen thuis moeten 

werken. De kinderen kregen daarvoor vandaag alle nodige schriften en blaadjes mee naar 

huis (Ouders van kinderen die vandaag afwezig zijn, mogen maandag of dinsdag tijdens 

de schooluren op school langskomen om het materiaal op te halen).  
 

Via hun klaspagina op de schoolwebsite zullen de leerkrachten aan hun leerlingen 

wekelijks een aantal taken doorgeven (www.gomachelen.be, kijk bij “Klassen”).  

Dit vind je onderaan elke klaspagina bij de documenten (“Downloads”).  

http://www.gomachelen.be/


  
 

 

Wafelverkoop?  
 

De leerkrachten brachten alle geplaatste bestellingen vandaag binnen bij het secretariaat. 

Ouders die hun bestelling en het juiste bedrag nog niet konden doorgeven, mogen 

hiervoor nog even langskomen op school op maandag 16 maart of dinsdag 17 maart.  

 

De levering van de wafels zullen we uitstellen tot de week na de paasvakantie: 

 Maandag 20 april moeten de kinderen één of meer zakken mee naar school nemen.  

Maandag en dinsdag (20 en 21 april) delen we dan de “kleine” bestellingen uit om 

mee te nemen naar huis.  

 Vanaf woensdag 22 april kunnen de ouders met grote bestellingen langskomen om 

deze af te halen in de mediatheek (hoofdgebouw). Dit kan enkel op deze 

afhaalmomenten:  
 

       woensdag van 12u15 tot 18u  -  donderdag van 8u tot 8u30  -  donderdag van 15u30 tot 18u 

 
Warme maaltijden?  
 

Alle warme maaltijden of soepen die besteld zijn voor de periode van 16 maart tot 3 april 

worden geschrapt. Ook tijdens de opvang zal niemand warme maaltijden of soep kunnen 

eten op school.  

De maaltijden en soepen die geschrapt zijn, zullen ook niet moeten worden betaald. 

Ouders zullen hiervoor dus niet aangerekend worden en gaan enkel een factuur 

ontvangen voor de maaltijden van 2 tot 13 maart.   

 

Wettige afwezigheid?  
 

Afwezigheden worden de komende weken niet genoteerd. Ouders hoeven ook geen 

ziektebriefjes of doktersbriefjes af te geven op school voor de periode van 16 maart tot 

3 april. Uw kind mag (en moet eigenlijk) volgens de wet gewoon thuis blijven.  

 

 

Volg de komende periode zeker het laatste nieuws op onze:   

 schoolwebsite: www.gomachelen.be   

 facebookpagina: ”BS De Sterrenhemel”  

 
 

 

Vriendelijke groeten  

 

 

Het Sterrenhemelteam  

http://www.gomachelen.be/

