
KERSTRAPPORT 
De vakantie is vervroegd  

en begint vrijdagavond 17/12. 
Daarom wordt het kerstrapport 

een JANUARIrapport. 

 

 

 

 
TROTS – FIER – BLIJ – GELUKKIG – DANKBAAR  

We vertelden jullie al dat we een week inspecteurs op bezoek kregen. 
Zij schreven het rapport van de school en we kregen voor elk onderzoek een TOP! 

U kan het definitief verslag lezen op de website. 
https://basisschoolcrombeen.be/wpcontent/uploads/2021/12/doorlichtingsverslag-
2021.pdf  
 

  

  

 
  
  
     

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

DANK JE WEL  
omdat jullie elke dag naar school komen ! 
omdat jullie kind elke dag een mondmasker draagt ! 
om samen zorg te dragen voor elkaar ! 

    

 
Wist je dat 

- de Sint op 6/12 toch op bezoek kwam! De foto’s vind je op de website. 
https://basisschoolcrombeen.be/fotos/gallery/groep-1-tot-7-sint-op-school/ 

 
 

 

 

Crombeenbrief 
vrijdag 10/12/2021 

     Basisschool Crombeen 

        Tentoonstellingslaan 4, Gent 

     09 269 06 43 

       directie@basisschoolcrombeen.be 

      http://basisschoolcrombeen.be/ 

https://basisschoolcrombeen.be/wpcontent/uploads/2021/12/doorlichtingsverslag-2021.pdf
https://basisschoolcrombeen.be/wpcontent/uploads/2021/12/doorlichtingsverslag-2021.pdf
https://basisschoolcrombeen.be/fotos/gallery/groep-1-tot-7-sint-op-school/
mailto:directie@basisschoolcrombeen.be
http://basisschoolcrombeen.be/


 OPVANG in de week van maandag 20/12 tot en met vrijdag 24/12.  
Uitgangspunten voor de opvang zijn de principes van de Vlaamse Overheid: 

1. Omwille van de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 3/12 en om de 
viruscirculatie te beperken, wordt aan ouders gevraagd om de kinderen in de week 
voor de kerstvakantie zelf thuis op te vangen.  

2. De stad organiseert centrale noodopvang, enkel voor  

• kinderen van ouders die beiden in cruciale beroepen of essentiële diensten 
werken. (zorg, politie, kinderopvang, voeding) 

• kinderen in kwetsbare gezinnen 

• kinderen van ouders die zelf geen alternatief voor opvang vinden. 
 

Inschrijven voor noodopvang: zie brief hieronder. 
Je kind inschrijven kan van maandag 13/12 om 9u tot en met 15/12. 

 

 
 

 

 

 

 

Maandag 20/12/21 tot en met vrijdag 24/12/21 is er geen school. 

Ouders zorgen zelf voor hun kinderen. 

 

 

 Enkel noodopvang voor: 

• Kinderen van ouders die werken in zorgberoepen, bij de politie, in de kinderopvang, in de 
voeding … . 

• Kinderen van ouders die hun  kinderen écht niet kunnen opvangen en niets anders vinden. 
 

 
Is je kind ziek of zit het in quarantaine: geen noodopvang mogelijk! 

 

 
Sport van 9 u – 16 u 

Opvang van  8 u – 9 u  en 16 u – 17 u 
Woensdag enkel van 8 u – 12 u! 

 

 

 

4 plaatsen: 

Lago Rozenbroeken 
Sporthal Bourgoyen 

Sporthal Hekers 
Sporthal Driebeek 

Mondmasker vanaf 6 jaar    



 
 
 

 

Kinderen spelen veel buiten. 

Gepaste kledij nodig! 

 

Inschrijven voor noodopvang is verplicht! 

Inschrijven kan hier: stad.gent/noodopvang 

Van maandag 13/12/21 tot en met woensdag 15/12 

Noodopvang is gratis 

https://stad.gent/noodopvang

