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Beste ouder(s),
Volgende week zijn de gewone lessen nog steeds geschorst.
We blijven noodopvang en afstandsleren (in de lagere school ook met
preteaching van nieuwe leerstof) organiseren en combineren.
Het blijft de bedoeling dat ouders hun kinderen maximaal thuis opvangen.
Van zodra er één of twee ouders of een andere volwassene thuis
zijn, moeten de kinderen dus thuis opgevangen worden.
De noodopvang wordt georganiseerd voor kinderen van wie de ouders een
job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie)
uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart en waardoor ze hun
kind niet meer zelf kunnen opvangen. We voorzien daarnaast ook opvang voor leerlingen in
kwetsbare situaties.
In ‘het draaiboek’ van de overheid kregen we strikte informatie over hoeveel kinderen en
begeleiders er in één lokaal, afhankelijk van de grootte, mogen samen zitten.
Onze mogelijkheden zijn en blijven dus beperkt. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen het
bovenstaande respecteert.
Wij bezorgen je de bevraging over de nood aan noodopvang. Wij vragen dat je bij elke dag van
volgende week aanduidt wanneer je kind toch op school of in de Paddestoel zal aanwezig zijn.
Voor opvang in de Paddenstoel moet je ook rechtstreeks bij hen inschrijven.
Dit is de link naar de bevraging: https://forms.gle/1Vrm7h6srwWxcuVi8
Graag invullen voor zaterdagmiddag 2 mei, 16.00 u.
Je moet per kind waarvoor je opvang nodig hebt één formulier invullen.
Er worden op school geen maaltijden aangeboden (dus enkel toezicht op de middag). Geef, indien
nodig een picknick en drankje mee. Ook een stuk fruit, een koek en een eigen drinkfles met water
(kan bijgevuld worden).
Wie geen noodopvang nodig heeft, moet deze bevraging dus NIET invullen.
Tijdens de week kunnen dingen veranderen... Verwittig ons dan, indien mogelijk, telefonisch of
per mail. Ook dit is uiteraard enkel voor noodgevallen.
Kleuters komen binnen via de blauwe deur op de kop van het gebouw. Leerlingen van het lager via
de rode voordeur.
Aan beide deuren zul je lijnen zien om afstand te houden. We vragen iedereen om dit te
respecteren (maar dat ben je al gewoon van bij de bakker;-)
De ouders nemen aan de deur afscheid van hun kind(eren) en komen dus zelf niet binnen.
Graag de kinderen

brengen voor 8.30 u. of ’s middags tussen 13 u. en 13.15 u.

afhalen tussen 11.30 u. en 12 u. of vanaf 16 u.
De schooldeuren zijn gesloten. Het tel. nr hangt uit. Zo kun je opbellen als je je kind afhaalt.
De week van 4-8 mei is er opvang op school van 8 u. tot max. 17 u. en in de Paddenstoel van 7 u.
tot 8 u. en van 16 u. tot 19 u.
Op woensdag sluit de opvang op school om 12.30 u. Dan worden de kinderen naar de Paddenstoel
gebracht waar ze tot 19 u. kunnen blijven.
Er is een grote kans dat de naschoolse (na 16 u.) opvang vanaf 11 mei enkel in de Paddenstoel zal
plaatsvinden.
Hoe het verder verloopt, moeten ook wij afwachten. We zullen dit volgende week communiceren.

Vanaf maandag 18 mei kunnen de lessen op school herstarten voor bepaalde groepen van
leerlingen die dan gedeeltelijk op school les krijgen. Momenteel werken we voor alle scholen van
de scholengemeenschap opstartplannen uit. Die plannen worden gemaakt op basis van veiligheids, organisatorische én pedagogische analyses. De opgemaakte plannen moeten goedgekeurd
worden door het schoolbestuur en door het lokaal onderhandelingscomité. Dit alles neemt veel tijd
in beslag. Niet in het minst doordat de regelgeving voortdurend wijzigt. Wij proberen ‘te landen’ op
dinsdag a.s. zodat wij jullie verder kunnen informeren op woensdag of (ten laatste) donderdag. Wij
zullen informeren zodra de plannen duidelijk én volledig zijn. Wij zullen ook motiveren waarom we
bepaalde keuzes maken.
Voor de groepen die niet opstarten, zal de huidige regeling doorlopen: combinatie van noodopvang
en preteaching.
De noodopvang dreigt overal een probleem te worden. Samen met de Vlaamse en de lokale
overheden zullen hiervoor oplossingen moeten uitgewerkt worden. Ook hierover zullen wij jullie
informeren zodra we uitsluitsel hebben.

Wij willen jullie opnieuw danken voor de fijne samenwerking. Deze situatie is voor niemand
eenvoudig: niet voor jullie én niet voor ons. Wij zullen ons in ieder geval 100 % blijven inzetten om
maximale dienstverlening én goed onderwijs te blijven aanbieden.
Het worden nog heel moeilijke weken… maar we komen hier samen uit. We zullen doorgaan.
O, wat verlang ik, verlangen we, om weer eens enthousiaste nieuwsbrieven te schrijven over
boeiende activiteiten op school.
O, wat zouden wij veel liever gewoon werken, spelen met onze kleuters, leerlingen.
Het is wat het is.
Een hartelijke afstandslenteknuffel
Anne & team

