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Sint – Lambertus Basisschool 

Oorderseweg 8 2180 Ekeren 

03 541 54 42 basisschool@lambertus.be  

            

Ekeren, 10/12/2021 
 

 

Betreft : noodopvang week van 20/12 t.e.m. 24/12  

 

Beste ouders 

 

Zoals u weet besliste het overlegcomité vorige week dat de Kerstvakantie in 2021 een week 

vroeger start voor het kleuter- en lager onderwijs. 

 

Het gaat, vanuit virologisch oogpunt, om een zogenaamde ‘afkoelingsweek’. 

Het is de bedoeling dat leerlingen en personeel in die week minder sociale contacten hebben om 

de snelle verspreiding van het virus af te remmen. De overheid verwacht daarom dat ouders hun 

kind(eren) zoveel mogelijk thuis opvangen. 

 

In bepaalde situaties (bv. ouders die werkzaam zijn in essentiële beroepen) is dit niet steeds 

mogelijk. Als voor sommige kinderen toch opvang nodig is, dan zal het gemeentebestuur 

daarvoor instaan. We kregen in dat verband de vraag van de bevoegde ministers Weyts, Somers 

en Beke, om op te geven voor hoeveel leerlingen noodopvang nodig is. 

 

Als uw kind in de week van 20/12 gebruik moet maken van de noodopvang, dan mag u dit laten 

weten via het schoolmailadres (basisschool@lambertus.be) of telefonisch 03/541.54.42 en wel 

ten laatste op dinsdagmiddag 12u . Op die manier kan ik dit tijdig doorgeven aan het district en 

kunnen zij zich tijdig organiseren. 

 

Geef in uw mailtje ook naam en klas van je kind door, op welke dagen uw kind van de 

noodopvang gebruik zal maken en of dit een ganse dag betreft of enkel voor- of namiddag. 

Voor de noodopvang wordt, van de werkgever van beide ouders, een attest gevraagd dat hun 

aanwezigheid op het werk vereist is in de periode 20/12-24/12. 

Aangezien Stad Antwerpen/district Ekeren de opvang organiseert worden verdere concrete 

afspraken over de opvang met hen gemaakt. 

 

Wij laten u zo snel mogelijk weten op welke manier dit zal verlopen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Peter De Belie 
Directeur 
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