
         

           Houthalen, 3 november 2020 

 

Betreft: Update coronavirus: herfstvakantie verlengd tot en met 15 november  

 

Beste ouder(s), 
 

Langs deze weg wil ik u op de hoogte brengen dat het overlegcomité van de overheid op 

30/10 heeft beslist om de herfstvakantie te verlengen tot en met zondag 15 november 

2020. We starten terug op maandag 16 november 2020. Onze kinderen zullen dan nog 

steeds volle dagen naar school komen.  

De reden voor deze verlenging is dat de overheid op aangeven van de experten ervan 

overtuigd is dat dit ook een maatregel kan zijn om de curves te doen dalen. 
 

Hierdoor zullen onze oudercontacten ook een week later plaatsvinden. Deze individuele 

oudergesprekken zullen nu gehouden worden in de week van 30/11 t.e.m. 4/12 (i.p.v. 

23/11 t.e.m. 30/11). Zoals u al weet worden dit digitale oudergesprekken. Later zal u nog 

een uitnodiging ontvangen voor deze gesprekken en ook vernemen hoe we dit precies 

gaan doen. 
 

Ook nu kan u contact opnemen met de buitenschoolse kinderopvang van onze gemeente 

wanneer u problemen zou ondervinden om in opvang te voorzien voor uw kind(eren). Voor 

al uw vragen i.v.m. de buitenschoolse kinderopvang kan u hier terecht: 

• Tel. 011 49 23 62 

• E-mail: kinderzorg@houthalen-helchteren.be  
 

Verder wil ik u op de hoogte brengen over de aanpassingen na de herfstvakantie. Zoals u 

via de media reeds vernomen heeft, gaan de scholen over naar code oranje. Wat dit 

betekent voor onze school kan u lezen in het aangepaste draaiboek van onze school.  

Op de website van “Onderwijs Vlaanderen” vindt u ook een handige overzichtstabel met 

een overzicht van de veiligheidsmaatregelen per pandemieniveau.  
 

Ik besef heel goed dat deze maatregelen niet makkelijk zijn voor u, als ouder. Toch 

hoop ik dat u samen met uw kind(eren) van de herfstvakantie kan genieten. En dat u er, 

binnen de gegeven omstandigheden, toch nog een mooie, maar vooral veilige periode van 

maakt. 
 

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw begrip en al uw inspanningen om de maatregelen zo 

goed mogelijk na te leven.  

 

Met warme groeten, 

 

William Theys (directeur) 
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