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Beste ouders, 
 
 
 
Hopelijk verkeert iedereen in goede gezondheid en is deze moeilijke periode bij 
iedereen goed verlopen. Via dit bericht wil ik u informeren over de start na de 
paasvakantie. Deze info vindt u ook op onze Facebook pagina en onze website. 
 
Na de paasvakantie starten wij met pre-teaching. U heeft dit wellicht in het nieuws reeds 
gehoord. Hierbij gaan wij een stuk nieuwe leerstof aanbieden via onze website, 
uiteraard proberen wij hierbij haalbare leerstof te selecteren. 
De leerkrachten van de lagere afdeling zullen op de klasblogs een weekschema 
plaatsen alsook instructiefilmpjes. Wij adviseren dat de leerlingen zoveel als mogelijk dit 
weekschema volgen.  
Voor de kleuterafdeling zullen de kleuterjuffen ook activiteiten op de blogs plaatsen. 
De juffen LO lager en kleuter hebben ook een eigen blog met bewegingsactiviteiten.  
Op de website vindt u tevens de emailadressen van de leermeesters 
levensbeschouwelijke vakken, hebt u vragen over deze vakken dan kan u hen zeker 
contacteren. 
Een aantal leerlingen krijgt bij ons extra zorg, hebt u hierover vragen dan kan u onze 
zorgcoördinator contacteren, charlotte.marchant@degroeiboom.be 
Ook onze brugfiguur juf Siska kan u contacteren via siska.dhaene@oostende .be 
 
Na de paasvakantie organiseren wij opnieuw noodopvang. De voorwaarden blijven 
dezelfde als voor de paasvakantie. U vindt hierover meer info via volgende link: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Opvang 
Leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen worden niet toegelaten tot de opvang, 
zoals onder andere een loopneus, verkoudheid, hoesten of koorts. Mogen wij hier zeker 
in het belang van de veiligheid van het schoolpersoneel beroep doen op uw 
verantwoordelijkheid en burgerzin. 
Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de BKO van de stad Oostende. 
Helaas moet ik melden dat volgende activiteiten afgelast worden; het kipfestijn, 
schoolreizen, het zomerfeest, de kleuter picknick. De organisatie van het  afscheid van 
L6 zal afhangen van het verloop van deze corona epidemie. 
Mocht u ouders kennen die deze communicatie niet ontvangen dan kan u ons dit 
melden via info@degroeiboom.be. 
Voor inschrijvingen voor volgend schooljaar kan u ook een mailtje sturen met uw 
telefoonnummer naar info@degroeiboom.be. 
 
Vermoedelijk zullen we begin mei ook het smartschoolplatform voor ouders opstarten. U 
zal hiervoor dan een login en paswoord ontvangen per ouder. Meer nieuws ontvangt u 
hierover later. 
Mocht u nog vragen hebben dan kan u zeker via het vermelde email adres contact 
opnemen. 



 

 

 
Met vriendelijke groet en hopend tot gauw, 
 
Nicolas Vanhaverbeke 
 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


