
 

 

Montenaken, 10 juni 2020 

Betreft noodopvang van 15 juni tot en met 30 juni 

 

Beste ouders, 

Breng uw kind enkel naar de noodopvang indien u echt geen andere geschikte opvang heeft! 

Indien u voor uw kind toch zou moeten gebruik maken van de noodopvang, zouden wij u willen 
vragen om volgende richtlijnen te volgen: 

Voor een goede organisatie is op voorhand inschrijven via deze link noodzakelijk. 
 
Men kan van nu tot en met zondag, 14 juni – 12.00 uur  inschrijven voor de noodopvang van 15 
juni tot en met 30 juni. 
 
Indien u uw kind ingeschreven heeft en het door omstandigheden toch niet naar de noodopvang 
komt, stuur dan een mail naar secretariaat@go-de-kleurenboom.be.  

Kinderen die niet naar de voorschoolse opvang (van 7.00 uur tot 8.30 uur) komen, worden naar 
school gebracht tussen 8.30 uur en 8.45 uur. Een leerkracht zal uw kind opvangen aan de eetzaal 
van de school (klas 3 tot en met klas 5) of op de bovenste  speelplaats van het lager onderwijs 
(klas 1, 2 en klas 6). Ouders komen NIET mee naar binnen. 

Kinderen kunnen eventueel ’s middags tussen 12.20 uur en 12.30 uur worden afgehaald.           
Gelieve dit op voorhand via mail te laten weten op volgend adres:                                          
secretariaat@go-de-kleurenboom.be. 

Kinderen die niet in de naschoolse opvang (van 15.25 uur tot 18.00 uur) blijven, kunnen afgehaald 
worden tussen 15.00 uur en 15.25 uur.   

Wij vragen u uitdrukkelijk om kinderen die niet in de voor- en naschoolse opvang blijven ENKEL 
op de afgesproken tijdstippen te brengen of te komen halen. 

Breng uw kind NIET naar de noodopvang als het ’s morgens ziek is. (keelpijn, buikpijn, …) 

 

Wat brengt uw kind mee: 

gezond tussendoortje 

lunchpakket en een drinkbus met water 

benodigde werkschriften en boeken (lager onderwijs) 

Inloggegevens Google Classroom (lager onderwijs) 

 

Wij danken jullie alvast voor jullie begrip, 

de directie 

https://forms.gle/BMoaxX5NxNmmVmQx7
mailto:secretariaat@go-de-kleurenboom.be

