
  
 

 

  Machelen, 20 april 2020 

                                             

     

  Beste ouders  

 

 

Tijdens de paasvakantie besloot de Nationale Veiligheidsraad om de maatregelen voor de 

aanpak van het coronavirus te verlengen. Ze besloten dat de lessen opgeschort blijven en 

de kinderen niet naar school mogen komen, voorlopig nog tot en met 3 mei.  

 

Het blijft de bedoeling dat de leerlingen zo veel mogelijk thuis blijven!  
 

In deze brief geven we wat praktische informatie mee over de schoolwerking tijdens de 

komende weken. Voor bijkomende vragen kan u steeds bij ons terecht tijdens de normale 

schooluren via 02/251.39.31 of via bsma.dir@sgr10.be . U kan ook steeds onze 

schoolwebsite raadplegen voor het laatste nieuws via www.gomachelen.be .  

 

We willen alvast alle ouders bedanken voor het opvolgen van het schoolwerk van onze 

leerlingen. We beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is… Het is belangrijk om elkaar in 

deze periode te steunen en begrip te tonen wanneer het even minder goed lukt. Aarzel 

dus niet om de leerkrachten te contacteren bij moeilijkheden, zij staan paraat!  

 

We wensen iedereen veel moed en geduld in deze moeilijke tijden en hopen elkaar snel 

weer terug te zien! Zorg ondertussen goed voor uzelf en voor elkaar.  

 

 

Vriendelijke groeten 

 

 

Het Sterrenhemelteam  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opvang op school 
 

Er wordt, net als voor de paasvakantie, terug noodopvang georganiseerd voor kinderen 

waarvan de ouders moeten werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voeding, 

distributie, ...) of voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Ouders die thuis werken, 

vangen hun kinderen thuis op. Zieke kinderen of kinderen waarvan een gezinslid ziek is, 

moeten ook thuisblijven.  
 

 

De noodopvang op school gaat door op schooldagen vanaf 7u tot 18u. Enkel wanneer 

INFANO de opvang doet, is dit betalend (7u tot 8u15 / 15u45 tot 18u; WOE vanaf 12u20).  

OPGELET: vrijdag 1 mei is een feestdag en dan is ook de opvang op school gesloten!  

 

Om deze opvang goed te kunnen organiseren, vragen we om uw kind op voorhand in te 

schrijven via telefoon of email (zie bovenaan).  

 
 

Huistaken voor kinderen 1ste tot 6de leerjaar 
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Na de paasvakantie zijn we verplicht om nieuwe leerstof aan te bieden. Het is dus zeer 

belangrijk dat kinderen van de lagere school hun huiswerk maken! We voorzien dat de 

kinderen thuis elke dag 2 à 3 uur voor school werken. U mag uw kind hierbij begeleiden, 

maar in principe zouden ze de taken alleen moeten kunnen maken. Elke leerkracht is 

bereikbaar om extra uitleg te geven indien uw kind zijn oefeningen niet begrijpt.  

 

De leerkrachten blijven de taken klaarzetten via hun klaspagina op de schoolwebsite 

(www.gomachelen.be, kijk bij “Klassen”). Indien de leerlingen extra materiaal of oefeningen 

voor thuis nodig hebben, zullen deze voor u klaarliggen op school om af te halen.  

 

We zorgen ervoor dat ouders de materialen veilig kunnen afhalen:  

 Kom via de hoofdingang (aan het secretariaat), de deur zal open staan.   

 Alle materialen liggen buiten klaar op tafels in open lucht.  

 U mag de hele week langskomen en gedurende de hele schooldag (8u tot 16u), 

zo vermijden we dat er te veel mensen tegelijk toekomen.  

 U kan op een veilige afstand aanschuiven in een rij van kegels en linten.  

 

Afronden van het schooljaar 

 

Wanneer de school terug opengaat, zullen we de lestijd optimaal proberen te gebruiken 

om les te geven en kinderen te ondersteunen. We geven enkel nog basisleerstof en wat 

niet afgewerkt is, wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar. Toetsen zullen korter zijn 

en pas later in de planning staan. De rapporten zullen ook korter zijn en de eindbeslissing 

in juni zal meer gebaseerd zijn op dagelijks werk dan op de punten van toetsen.  

 

Geen enkel kind zal zijn/haar jaar moeten overdoen door de gemiste lessen van de 

laatste maanden. Zittenblijven zal enkel besproken worden met ouders waarvan het kind 

al een heel schooljaar moeite had om te volgen in de klas.  

 

Wafelverkoop  
 

We hebben gewacht om de wafels te bestellen tot we zeker wisten dat de school weer zou 

opengaan. Dit blijkt niet het geval, dus wordt de levering opnieuw uitgesteld: tot 4 mei.  

 

We gaan dit echter niet verder uitstellen, zelfs als de school 

daarna nog gesloten zou blijven. We zorgen dan voor een 

veilige beurtrol om de wafels af te halen op school.  

 
Warme maaltijden 
 

Maaltijden van eind maart of april die reeds betaald werden, 

zullen worden afgetrokken van uw volgende maaltijdfactuur.  

Bestellingen van maaltijden voor de maand mei zullen  

DIGITAAL moeten gebeuren op donderdag 23 april. Op onze schoolwebsite zal die 

dag het menu staan en een link om te bestellen (www.gomachelen.be, kijk bij “Praktisch” 

en dan “Info voor ouders”).   

OPGELET!!!  

Door de latere en gefaseerde 

heropstart van de scholen, 

hebben we besloten om alle 

maaltijden voor MEI te 

ANNULEREN. U hoeft dus geen 

maaltijden online te bestellen.  
 

Voor de maaltijden van JUNI 

wachten we nog even af… 
 

http://www.gomachelen.be/
http://www.gomachelen.be/

