
 

 

Kaprijke 28 januari 2021 
 

Beste ouders 
 
Gisteren werden de coronamaatregelen voor het onderwijs weer aangescherpt. 

In de eetzaal moeten de leerlingen nu ook op een vaste plaats zitten. 
 

De middagsituatie baart ons al enige tijd zorgen. Er zijn zowel op de kleuterschool als op 
de lagere school heel veel leerlingen die blijven eten. 
Het is een huzarenstuk om dit met onze infrastructuur, ons personeel en de huidige 

coronamaatregelen op een veilige manier rond te krijgen. 
Vooral op de kleuterschool is de middagsituatie heel druk, waardoor de middag echt 

geen rustpunt is voor de kleuters. 

Om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen hebben we, zowel voor de 
kleuterafdeling als voor de lagere afdeling, jullie hulp nodig. 

We vragen: 
 aan niet-werkende ouders om de kinderen ’s middags op te halen op school en 

thuis het middagmaal te laten eten; 
 aan thuiswerkende ouders om, indien mogelijk, de kinderen ’s middags op te 

halen op school en thuis het middagmaal te laten eten; 

Afwisselend warme maaltijd of boterhammen eten is nu organisatorisch niet meer 
haalbaar. 

Blijft uw kind toch (af en toe) eten op school, dan kan u enkel nog kiezen voor altijd 
warme maaltijd of altijd boterhammen. Eén of meerdere middagen naar huis gaan kan 
altijd.  

We maken er op onze school een erezaak van om de maatregelen zo goed mogelijk op 
te volgen. We vinden het uiterst belangrijk om samen de verspreiding van het virus te 

verhinderen én we willen ten allen tijde een klas- of schoolsluiting vermijden. 
We rekenen hiervoor ook op jullie bereidwilligheid en samenwerking. 

 
Mag ik vragen onderstaand strookje in te vullen en ten laatste op maandag 1/02/2021 
weer mee te geven naar school. 

 
Alvast bedankt. 

 
Vriendelijke groeten  
Sandra De Buck  

Directeur  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam leerling:……………………………………………………………………… uit klas…………………… 
blijft vanaf maandag 1/02/2021 (af en toe) eten op school en kiest hierbij altijd voor 

 
 boterhammen 

 
 warme maaltijd 
 

Handtekening ouders 


