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Oostmalle, 23 april 2020 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
 
Het laatste trimester van dit schooljaar is gestart, helaas niet in normale omstandigheden.  We proberen er het 
beste van te maken en hopen dat we snel terug kunnen opstarten op school.  Dit zou voor iedereen fijn zijn.  Het 
ziet er echter naar uit dat dit in fases gaat gebeuren en dat de kleuterscholen nog niet direct mogen starten.  We 
wachten de beslissingen van de veiligheidsraad af. 
Jullie kinderen sluiten in juni de kleuterschool af en nemen in september de stap naar de lagere school.  We 
waren hen reeds goed aan het voorbereiden door allerlei activiteiten te organiseren.  Ook voor het 3de trimester 
stonden er nog een aantal dingen gepland.  We hopen dat we deze toch nog geheel of gedeeltelijk kunnen doen.  
Indien dit niet zou lukken, gaan we zeker nog wel iets organiseren, zodat de stap naar het 1ste leerjaar toch goed 
kan voorbereid worden.  Hoe we dit doen en wanneer dit zou doorgaan zal u dan later wel vernemen. 
Er was ook een infoavond gepland voor de ouders.  Eerst op 23 april en deze hadden we al verschoven naar 7 mei.  
Aangezien de school dan nog niet terug begonnen is, kunnen we deze helaas ook niet laten doorgaan. 
Daarom gaan we de inschrijvingen dit jaar aanpassen naar de omstandigheden. 
 
De infoavond: 

• We hopen dat we de infoavond nog kunnen plannen voor het einde van het schooljaar, zodat jullie met 
een gerust hart de vakantie in kunnen.  We laten jullie tijdig weten hoe we dit zullen aanpakken en 
wanneer het kan doorgaan. 

• De inschrijvingen zelf zouden we toch al graag doen, zodat de voorbereidingen naar volgend schooljaar zo 
goed mogelijk kunnen verlopen. 
 

De website: 

• Op de website www.immaculata-oostmalle.be  vinden jullie de schoolbrochure met schoolreglement van 
het huidige schooljaar.  We hebben momenteel nog niet voldoende info om de brochure voor volgend 
schooljaar reeds af te werken.  We weten wel dat er naar volgend schooljaar toe zullen geen grote 
aanpassingen zullen zijn. 

• Op de website vinden jullie ook de PowerPointpresentatie die we op de infoavond geven.  Als u die al 
doorneemt, krijgt u ook al heel wat info naar het 1ste lj toe. 

• Ook alle andere nodige documenten voor de inschrijving, vinden jullie op de website. 
 

Documenten inschrijving: 

• In deze omslag vinden jullie het blad van inschrijving, waarop jullie ook allerlei info moeten noteren.  Dat 
mogen jullie invullen (behalve deel 1) . We vragen ook dat beide ouders dit handtekenen.  

• Tevens is er nog een blad voor de goedkeuring van het schoolreglement.  We vragen ook dat beide 
ouders dit handtekenen. 

• Beide documenten moet u dan terug aan de school bezorgen, graag voor 1 juni.  Moest de school terug 
starten, mag dat via de kleuterleidster. U mag deze documenten ook in de brievenbus van de school 
steken of inscannen en dan doormailen naar directie@immaculata-oostmalle.be .   

• We moeten ook een kopie hebben van een officieel document van uw kind waarop het 
rijksregisternummer staat (bv kids id, …)  Indien het lukt, mag u dit bij de documenten voegen.  Anders 
vragen we dit op een later moment nog wel op. 
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• Ouders die gescheiden zijn en graag een extra brief hebben, mogen dit ook laten weten op bovenstaand 
mailadres.  Op de website kan u dit ook allemaal vinden. 

 
 
 
Het spijt ons dat wij de inschrijvingen op deze manier moeten organiseren, maar door de Coronacrisis is er geen 
andere mogelijkheid.  Wij gaan alleszins ons best doen om de kinderen nog goed voor te bereiden op het 1ste 
leerjaar en we willen jullie uiteraard ook voldoende informeren.  Zo kunnen jullie kinderen in september een 
mooie start maken.  Daar gaan we voor! 
 
Als jullie nog vragen hebben over deze brief, de inschrijving, …., dan mogen jullie uiteraard contact opnemen met 
de school.  Dit telefonisch (03/309 16 74) of via mail (directie@immaculata-oostmalle.be) 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Directie en leerkrachten 1ste leerjaar 
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