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Sluiting VLS Berkenbos 
 
Dag mama’s en papa’s, 
Dag jongens en meisjes, 
 
Het Overlegcomité heeft beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie onder andere geschorst 
worden in het lager onderwijs. Dit brengt ongetwijfeld weer heel wat vragen en zorgen met zich mee. Via 
deze brief willen we jullie graag informeren en duidelijkheid bieden over onze schoolorganisatie tijdens de 
week van 29 maart tot en met 2 april. 
 
Wat betekent dit voor onze school?  
De lessen worden opgeschort van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april. Er is geen les, kinderen 
worden niet verwacht op school. Voor de leerlingen wordt de paasvakantie dus met één week verlengd.  
 
Wat met de leerstof? 
Tijdens deze week wordt er geen afstandsonderwijs gegeven. Het kan wel zijn dat de juf of meester een 
aantal taakjes voorziet op papier of online, via Bingel. 
 
Help! Ik heb geen opvang! 
Omdat we ons bewust zijn van de moeilijkheden die deze veranderingen met zich meebrengen, voorziet 
de school NOODopvang tijdens de gewone schooluren voor de kinderen die niet thuis kunnen blijven. Je 
zoon of dochter mag gebruik maken van deze dagopvang op voorwaarde dat beide ouders een attest van 
de werkgever kunnen voorleggen. Dit attest bevat een verklaring dat jij als ouder op de werkvloer wordt 
verwacht.  
 
Inschrijven voor de noodopvang is verplicht! 
We willen op deze manier zicht krijgen op onze op te vangen leerlingen. Bij het organiseren van de 
opvang houden we vanzelfsprekend rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, …  
Opgelet! De opvang op school is bedoeld voor gezonde kinderen. Kinderen met ziektesymptomen blijven 
thuis! 
 
Ter info:  
Bij de voor- en naschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-Ke zijn er voor deze periode geen wijzigingen. 
 
 
Wens je gebruik te maken van onze noodopvang?  
Schrijf je zoon of dochter dan in via deze link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1_4S-VAf9lE2aJ2VdniKs7IyQKxxF6T7ypwNz0mpyaVM/edit  
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Je kan voor de week van 29 maart t.e.m. 2 april als ouder(s) vragen om een attest 'sluiting corona' in te 
laten vullen door onze school. Dit wordt niet automatisch afgeleverd. Het doel van dit attest is het 
aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind. Dit door de 
sluiting van een school ten gevolge van beperkende maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Wens 
je gebruik te maken van dit attest? Stuur dan een mailtje naar vls.berkenbos@telenet.be. 
 
 
Wij willen jullie opnieuw bedanken voor alle inspanningen die jullie leveren!  
Alvast een fijne paasvakantie! 
 
 
Dankbare groeten, 
Het schoolteam van Vrije Lagere School Berkenbos 
 
 
 
 
 
 
 
 


