NIEUWSBRIEF 18
MAART 2020
De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van
advies van de wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen in de
strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Doel blijft om de curve van het
aantal besmettingen af te vlakken, zodat ons gezondheidssysteem niet
overbelast wordt.

Beste ouders,
Wat een vreemde wereld plots.
Dit is een situatie die niemand kent … we zoeken allemaal om er goed mee
om te gaan.
Ook als school en scholengroep proberen we dit zo goed mogelijk aan te pakken. Met vallen en
opstaan.

OP SCHOOL ENKEL OPVANG VOOR NOODGEVALLEN
Aan alle burgers in dit land wordt gevraagd om maximaal thuis te blijven en de kinderen ook
maximaal thuis op te vangen.
Nu alle winkels en de meeste bedrijven gesloten zijn en mensen van thuis moeten werken, kan het
niet anders dan dat ook het aantal kinderen in de schoolopvang verder zal dalen.
We vertrouwen er op dat deze regeling door al onze ouders in eer en geweten gevolgd wordt, ook
al is het een behoorlijke uitdaging de kinderen zo lang thuis te hebben.
We moeten de strijd tegen corona verder samen aangaan. Dit kan maar doordat zoveel mogelijk
mensen, kinderen inbegrepen, thuis blijven.
Ook bij ons beginnen er collega’s ziek te vallen. En dat aantal zal in de komende weken wellicht
stijgen.


De scholen voorzien verder opvang tot aan de paasvakantie voor kinderen van wie de
ouders in de zogenaamde cruciale sectoren werken en die, naast de school, geen andere
opvangmogelijkheid hebben. Enkel voor ‘noodgevallen’ dus.
o Via mail kun je laten weten of je kind morgen of vrijdag komt:
anne.dierickx@baslos.be
o Via volgende link kun je info voor volgende week doorgeven



Neemt de overheid nog strengere maatregelen, dan informeren we jullie opnieuw via mail,
Facebook, de website
De opvang op school is van 8 u. tot 17 u.
ALS de paddenstoel open blijft, zullen de kinderen er vanaf maandag 23 maart om 16 u.
naartoe gebracht worden. Dan stopt de opvang bij ons op 16 u.
Als de Paddenstoel echter besluit om te sluiten, blijven wij open tot 17 u.
Wie over de middag op school blijft, brengt eigen lunchpakket (incl. drank) mee.

https://forms.gle/JuPRU4ERYfJNDXLx6




EINDELOOS RESPECT VOOR …
Respect voor die ouders die beroepshalve niet anders kunnen dan aan het werk blijven, ook al is
dat niet zonder risico. Dankjewel en veel courage!

KINDEREN BIJ DE LES HOUDEN?
We mogen niet onderschatten dat deze periode ook voor kinderen heel vreemd is.
Sommige kinderen vinden ‘extra vakantie’ misschien wel fijn, maar we horen toch vaak dat
kinderen met vragen en angsten zitten. Erover praten is alvast erg belangrijk!
Van de overheid mogen wij geen nieuwe leerstof aanbieden. Toch is het ook niet de bedoeling dat
de kinderen in vakantiemodus gaan. Vandaar dat we het belangrijk vinden dat ze regelmatig met
schooltaken bezig zijn. Bied die best gespreid aan over de komende weken! Niet alles in één keer is

de boodschap. We beseffen heel goed dat kinderen jullie support nodig hebben om aan de slag te
gaan.
De collega’s stuurden al opdrachten, taken, lessen door. Ook voor ons kwam ‘deze situatie’ heel
onverwacht en is dit nieuw. We leren bij;-)
We zullen geregeld wat bijkomende info en suggesties doorsturen.

VOORUITBLIKKEN
Als de scholen (na de paasvakantie) terug opengaan, willen we volop inzetten op onze kerntaken:
het bereiken van ontwikkelingsdoelen en eindtermen en het verzekeren van de nodige
onderwijskwaliteit.
Daarom zullen een aantal zaken geannuleerd of verplaatst worden:

De infodag voor nieuwe peuters op zaterdag 25 april wordt verschoven naar zaterdag 13
juni. Ken je mensen die interesse hebben om hun kind naar onze school te sturen, dan
kunnen ze vooraf altijd mailen of telefonisch contact opnemen voor informatie.

‘Camping Lodewijk’ voor L6 op 4 en 5 juni gaat niet door.

De pedagogische studiedag voor de leerkrachten op woensdag 20 mei gaat niet door en
wordt vervangen door een gewone lesdag. Hiermee willen we vermijden dat je als ouder
die dag weer op zoek moet naar opvang voor je kind(eren).
De kinderen worden op woensdag 20 mei dus gewoon op school verwacht! Laat me na de
paasvakantie weten mocht dat om een of andere reden niet lukken.

MUSICAL VAN L5&L6
Met veel pijn in ’t hart moeten we beslissen de voorstellingen voor publiek te schrappen.
We zijn nog steeds van plan om een opname te maken, de eerste week dat er terug school is.
(Blijf jullie rol dus maar goed inoefenen, acteurs. Da’s meteen gezonde hersengymnastiek)

PAASEIERENACTIE
Hierover volgt snel meer info. We zoeken uit hoe de paaseieren coronavrij kunnen bezorgd worden.

TIPS AND TRICKS
We sprokkelden enkele tips and tricks bijeen om deze toch wat vreemde coronaperiode goed door
te komen:







Via deze link kunnen jullie de updates van de overheid in verband met het Coronavirus
opvolgen: https://www.info-coronavirus.be/nl/
Voor ouders is volgende link interessant om wat routine in de dag van de kinderen te
houden.https://mama.libelle.be/kids/lockdown-dagroutine-kinderen/
Via deze link kom je op de website van Kathleen Amant terecht. Ze voorziet een mooie
dagplanning en tips op kleutermaat.
https://www.amant.be/gratisdownloads
Ons online-leerplatform 'bingel' biedt heel wat interessante oefeningen aan maar liep
gisteren vast.
Deze websites bieden ook heel wat interessant materiaal aan.
o https://www.ketnet.be/doen/educatief-aanbod
o https://www.xnapda.be
o https://www.facebook.com/Juf-Marit-1492650704285504/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARAyKPxvnaiO1TU4GoelrgTQpR5y1VZzAsfJSPeI5OTtbTTjGvGT33KZMwWnJwvWjP3OwzSqxR66fA

GEZOND EN WEL
Beste mama’s en papa’s, ik hoop samen met jullie dat we die periode zo snel als mogelijk achter
ons kunnen laten. We doen ons uiterste best als school om de ongemakken tot een minimum te
beperken.
Maar in eerste instantie wens ik, wensen wij jullie een goede gezondheid toe.
Precies daarvoor worden er nu drastische maatregelen genomen.
Af en toe zal je een mail van (een van) ons ontvangen. We vinden dit belangrijk om zo contact met
de kinderen en jullie te houden!
Vriendelijke elleboogstoot;-)
Anne en het voltallige team

