
 

 

  
VZW Vrij Onderwijs Zele                       VZW Katholieke School Zele-Heikant 

Heilig Hartplein 10, 9240 Zele                Bosstraat 179, 9240 Zele  

ON 0414.413.791                                    ON 0434.748.456 

                                                               

                                                                                            Donderdag 25/03/21 

Beste ouders, 

 

Ongetwijfeld heeft u gisteren de beslissing van de ministerraad vernomen over volgende week, de 

week voor de paasvakantie.   Ondertussen zijn de berichten nog bijgestuurd.  

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school worden de lessen opgeschort omwille van de steeds 

maar stijgende besmettingskans in de scholen.  Ook –en vooral!- in onze gemeente is de 

besmettingsgraad hoog.  

Er is geen les voor de kinderen van de lagere school.  Er wordt ook geen afstandsonderwijs voorzien.   

De kinderen kunnen wel vrijblijvend werkblaadjes of opdrachten meekrijgen van de klasleerkracht 

(enkel voor de week van 29 maart tot 2 april). 

Ook in de kleuterklassen worden de lessen opgeschort.   De minister had deze ochtend al 

opgeroepen om de kleuters ook zoveel mogelijk thuis te houden, en later vandaag is dan het bericht 

gekomen dat de kleuterscholen ook gesloten worden. 

De school zal volgende week wel noodopvang organiseren, maar we vragen om indien mogelijk 

geen gebruik te maken van deze noodopvang en een andere oplossing te zoeken. Indien er geen 

andere oplossing mogelijk is binnen je gezin, dan kunnen jullie wel bij ons terecht. 

Met het formulier hieronder kan je aanduiden wanneer je noodopvang nodig hebt voor je 

kinderen, zowel voor kleuters als voor het lager. Dan kunnen wij ons op school hiervoor 

organiseren.   

Graag dit ten laatste zaterdag 27/03 om 20u. doorsturen: directie.heikant@kaozele.be 

Tijdens de paasvakantie is er geen opvang op school.  U kan hiervoor -in nood- beroep doen op de 

diensten van vzw OKO en lokaal bestuur. 

Deze maatregelen zorgen voor iedereen voor heel wat moeilijkheden.  Het liefst van al hadden alle 

leerkrachten met hun klas volgende week kunnen werken, maar zoals het nu loopt kunnen we niet 

verder.  Laat ons hopen dat onze inspanningen er zullen voor zorgen dat we het virus klein krijgen en 

dat we een mooie zomer tegemoet gaan.  

 

Alvast dank voor uw begrip! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Directeur, bestuur, algemeen directeur vzw Vrij Onderwijs Zele 

 



 

 

ENKEL NOODOPVANG 

 

Naam van het kind/ de kinderen:…. 

 

Klas: ….. 

 

 

Duid aan op welke dag(en) en van wanneer tot wanneer je opvang nodig hebt.  

Voorschoolse opvang is voorzien vanaf 7 u. Naschoolse opvang tot 18.15 uur.  

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

□ 29/03 □ 30/03 □ 31/03 □ 1/04 □ 2/04 

Van  Van  Van  Van  Van  

Tot   Tot   Tot  NM OKO Tot   Tot   

    

 


