
Beste ouder, 
  
In deze tijd vol uitdagingen doet onze school haar uiterste best om jouw kind veilig en op een 
verantwoorde manier les te geven en op te vangen. Zoals je misschien vernomen hebt, zal de stad 
noodopvang organiseren als de school dit niet veilig kan combineren met de heropstart van de 
lessen.  
Onze school zal van dit aanbod gebruik maken . In deze mail vind je alle noodzakelijke informatie om 
met een gerust gevoel en volledig voorbereid naar de stedelijke opvanglocatie te gaan vanaf dinsdag, 
02 juni. 
  

• Voor de leerlingen  wordt de noodopvang dagelijks tussen 8u en 18u georganiseerd op: De 
lokatie van de Jeugddienst Deurne, Tweegezusterslaan 47, 2100 Deurne 

• De school blijft de inschrijvingen in deze opvang coördineren. We geven wekelijks door aan 
de stad welke kinderen moeten opgevangen worden. U blijft dus inschrijven voor de 
noodopvang via het document op de website. 

• Om de noodopvang zo vlot mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat we over alle 
nodige informatie van jouw kind beschikken (denk aan medische informatie, allergieën…) 
vragen we jouw toestemming om de leerlingenfiche van jouw kind met de stad te delen. Wil 
je dit liever niet? Dan vul je op de opvanglocatie een nieuwe infofiche in op de eerste dag.  

  
 
De stad organiseert de noodopvang op een veilige manier, volgens de richtlijnen van Kind & Gezin. 
• Deze richtlijnen gaan uit van contactbubbels. Op elke locatie worden drie vaste groepen van 

maximaal 14 kinderen voorzien, net zoals op school.  
•  Een ziek kind komt niet naar de noodopvang; 
• Draag een mondmasker of sjaal bij het brengen en afhalen van je kind(eren); 
• Als ouder mag je niet in het gebouw, je zet of haalt je kind(eren) af aan de deur bij de 

begeleider; 
  
Wat moet jouw kind meebrengen naar de opvang? 
• Een lunchpakket 
• Een drinkbus 
• Een tien- en vieruurtje 
• Eigen schrijfgerief en werkboeken 
• Reservekledij indien nodig 

  
Vermeld op alles dat je kind meebrengt duidelijk de naam van je kind. Het is belangrijk dat deze 
spullen niet worden gedeeld! 
 
Wat doen de kinderen in de opvang? 
De stad  voorziet voor elke leerling de mogelijkheid om aan hun schooltaken te werken.  
De school ondersteunt jouw kind hierin op dezelfde manier als de voorbije weken of biedt een 
alternatieve manier aan om deze taken te kunnen maken. Jullie geven dus hun werkboeken of 
bindels mee, zodat de kinderen hun taken kunnen maken.  Daarnaast voorziet de stad voldoende tijd 
en materiaal voor spel en beweging waar de kinderen mee aan de slag kunnen. 
  
Heb je nog vragen?  
Neem dan contact op met de directeur, via directie.axijoma@sgkod.be of via het telefoonnummer 
03/3247992. 
 
Vriendelijke groeten, Werner de Vogelaere - Directeur 


