SCHOOL GESLOTEN

van 29 maart tot en met 2 april
Kessel-Lo, 26 maart 2021
Beste ouder(s)/voogd
Woensdag besliste het Overlegcomité dat de lessen in het lager onderwijs van 29 maart tot en met
2 april geschorst worden. Het doel van deze maatregel is om in aanloop naar de paasvakantie het
aantal contacten in de samenleving naar beneden te brengen.
We beseffen heel goed dat dit voor niemand vanzelfsprekend is. Daarom zorgen we met De
Mozaïek volgende week voor dit aanbod:
1. Noodopvang
We voorzien noodopvang op school van 07.00 u. tot 18.30 u. Om dit praktisch
georganiseerd te krijgen, is vooraf inschrijven noodzakelijk. Dat kan tot 19.00 u. de avond
voordien. We vragen om enkel van de noodopvang gebruik te maken als je echt
geen andere oplossing hebt. Inschrijven kan via www.demozaiekkessello.be
2. Activiteiten
Er zijn geen lessen op school en er is ook geen afstandsonderwijs. Wel zorgt ieder leerjaar
volgende week voor een online activiteit voor wie wil. Ook onze sportleerkrachten voorzien
een sportaanbod met bewegingsactiviteiten om thuis te doen. Meer info krijg je van de
meester of juf.
3. Vrij oefenen
Tot slot zullen er vrijblijvend inoefenopdrachten voorzien worden en mogen de nietgemaakte oefeningen in de werkboeken, alleen van wat al in de klas aan bod is gekomen,
nu toch gemaakt worden. Dat moet niet, maar het mag. Herhalen en extra oefenen zijn
altijd een goed idee.
Vanaf 5 april is het dan paasvakantie! Na die paasvakantie, op maandag 19 april, gaat de school
terug open en zien we jullie graag allemaal terug. Laat ons samen duimen dat het vanaf dan lukt
om dat vol te houden tot aan de grote vakantie.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
Geert VANDERMEULEN
Directeur
geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be
0499 88 55 31

LOCATIE
Patroonschapstraat 5
3010 Kessel-Lo

CONTACT
secretariaat@lagereschoolblauwput.be
016 25 28 56

WWW.
demozaiekkessello.be

Dezelfde info,
minder woorden

GESLOTEN van 29 maart tot 2 april

NOODOPVANG 07.00 u. – 18.30 u.
Inschrijven VERPLICHT
www.demozaïekkessello.be

ONLINE ACTIVITEIT
+ SPORT VOOR TUSSENDOOR

EXTRA OEFENINGEN
Mag wel, moet niet.
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