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NOODOPVANG LOMMELSE BASISSCHOLEN 
Vanaf 29 maart tot en met 2 april 2021 

26 maart 2021 
 
 
 

Aan de ouders van de leerlingen in de  
Lommelse basisscholen 

 
 
Geachte ouder 
 
Het Overlegcomité besliste deze week dat de paasvakantie voor het basisonderwijs wordt verlengd 
met een extra week van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april 2021. Naar aanleiding van 
deze verlenging hebben de directeurs van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, in 
samenwerking met de stad Lommel de volgende noodopvang voorzien. 
 
Voor het basisonderwijs is er vanaf 29 maart t.e.m. 2 april noodopvang voorzien volgens deze 
getrapte regeling: 
 

 In eerste instantie staan ouders maximaal zelf in voor opvang. 

 Als dat niet lukt - omdat de ouders werken in de essentiële beroepen en cruciale sectoren en 
niet aan telewerk kunnen doen - nemen ze contact op met de school voor noodopvang. 

 Voor de voor- en naschoolse opvang kunnen ouders terecht binnen de opvanguren van de 
school. De scholen krijgen hiervoor eventueel ondersteuning van de stedelijke 
kinderopvang.  

 Op de woensdagnamiddag 31 maart zal de stedelijke kinderopvang instaan voor de 
noodopvang. Dit kan op de school ofwel in De Kinderclub.  

 

Contacteer IBO De Kinderclub, Frans van Hamstraat 5 via www.lommel.be/kinderclub, 

inge.vernelen@lommel.be, tel. 011 399 607 

 

Bijkomend vragen we aan ouders om: 

 Een mondmasker te dragen tijdens de breng- en haalmomenten;  

 Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en medewerkers van de opvang; 

 De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden; 

 Slechts met 1 persoon en liefst steeds dezelfde, te komen voor de breng- en haalmomenten; 

 Zieke kinderen thuis te houden.  
 

Namens de directeurs van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en de stad Lommel, danken 

wij iedereen voor hun begrip en medewerking in deze toch wel bijzondere tijd. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Peter Vanderkrieken 

Schepen van onderwijs 
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