
         

          Houthalen, 26 maart 2021 

 

Betreft: update 26 maart 2021: maatregelen coronavirus. 

 

Beste ouder(s), 

 

Het Overlegcomité van Belgische regeringen heeft donderdag beslist dat de 

lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager onderwijs.  

Concreet betekent dit dat er geen school is voor onze leerlingen van 29 maart 

t.e.m. 2 april. De overheid neemt deze drastische beslissing met maar één doel: 

de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze rekenen ook op een volledige 

heropening van het onderwijs op 19 april 2021. 

 

We begrijpen dat deze beslissing ongetwijfeld voor organisatorische 

moeilijkheden zal zorgen in uw gezin, maar we hopen dat u hiervoor een gepaste 

oplossing vindt. 

 

Wat betekent dit nu voor ons…? 

• Voor onze leerlingen worden de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst. 

Het afstandsonderwijs van kinderen die momenteel in quarantaine zijn, zal 

ook afgelopen zijn. 

• Onze leerkrachten kregen van de directeur taken en opdrachten waaraan 

ze zullen werken door digitaal overleg te plegen. 

• Wat de opvang betreft wordt er noodopvang voorzien in de school. Deze 

noodopvang wordt georganiseerd door de BKO (buitenschoolse 

kinderopvang). Meer info hierover vindt u terug in de eerder verstuurde 

brief hieromtrent. Zieke kinderen en kinderen in quarantaine kunnen niet 

worden opgevangen. 

• Ouders die een attest voor hun werkgever nodig hebben, kunnen het 

attest hier terugvinden, afdrukken en zelf verder invullen. 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u verder nog vragen of bezorgdheden 

hebt! 

 

We kijken uit naar betere tijden en hopen dat de vaccins binnenkort wat licht 

gaan brengen aan het einde van deze donkere tunnel. We hopen samen met u dat 

dit de laatste ‘coronaperikelen’ zijn en dat de opstart van onze school minder 

turbulent zal zijn. Zorg goed voor uzelf en uw familie.  

Hopelijk kan u de komende weken wat genieten van de lentezon en dan zien we 

jullie allemaal terug op 19 april. 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

https://www.degriffel-hh.be/wp-content/uploads/2021/03/Brief_Zorg_BKO_paasvakantie_LagerOnderwijs_20210325-002.pdf
https://www.degriffel-hh.be/wp-content/uploads/2021/03/Brief_Zorg_BKO_paasvakantie_LagerOnderwijs_20210325-002.pdf
https://www.degriffel-hh.be/wp-content/uploads/2021/03/scan-attest-sluiting-school-paasvakantie.pdf
http://www.degriffel-hh.be/


Een fijne paasvakantie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directie) 

 

Meer informatie vindt u hier: 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.  

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14 689 of mail info-

coronavirus@health.fgov.be.  

• Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

 

 

http://www.info-coronavirus.be/
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

