OUDERBRIEF PAASPAUZE
Beste ouders,
Naar aanleiding van de beslissingen van het overlegcomité omtrent de
onderwijsorganisatie volgende week (de week voor de paasvakantie) hebben wij binnen onze
scholengemeenschap van het Sint-Lodewijkscollege volgende regeling uitgewerkt:
1. Kleuter
De kleuterscholen blijven ook volgende week open, zij het met alle huidige
veiligheidsmaatregelen. Er zijn geen warme maaltijden. De voor- en naschoolse opvang is
gewoon open zoals anders.
Maar in het belang van ieders veiligheid ondersteunen wij de oproep van de koepels en
onderwijsverantwoordelijken om kleuters thuis te houden volgende week als dat kan.
Hoe minder kleuters er aanwezig zijn, hoe kleiner de kans op verdere besmetting.
2. Lagere school
- Alle lessen in de week voor de paasvakantie worden opgeschort. Er is ook geen
afstandsonderwijs (onder meer omdat onze leerkrachten ingezet worden in de
noodopvang). Er is dus geen school voor de leerlingen lager in de week van 29 maart
tot 2 april.
- We organiseren noodopvang (zie punt 3)
- Geplande oudercontacten gaan volgende week wel gewoon door
3. Organisatie noodopvang voor kinderen uit de lagere school
Zoals het woord noodopvang doet vermoeden organiseren we volgende week enkel opvang
voor lagere schoolkinderen voor ouders die niet van thuis uit werken en behoren tot de
zogenaamde cruciale sectoren (politie, zorg, voeding, …) of voor ouders die in de
onmogelijkheid verkeren om zelf in opvang te voorzien. We organiseren noodopvang op
maandag 29 maart, dinsdag 30 maart, donderdag 1 april en vrijdag 2 april van 8 tot 16 uur
en op woensdagvoormiddag 31 maart van 8 tot 12 uur. Omwille van het verbod op
vermenging met de kleuters kunnen lagere schoolkinderen volgende week geen gebruik
maken van de voor- en naschoolse opvang.
Onze kinderen kunnen wel terecht in de voor- en naschoolse opvang in de Paddestoel (voor
8 u. en na 16 u.)
- De noodopvang wordt verzorgd door leerkrachten lager. Zij laten de kinderen vaak
buiten spelen. Er worden geen werkjes of taken voorzien.
- Er zijn geen warme maaltijden voorzien. Kinderen die over de middag blijven die
brengen een eigen lunchpakket en flesje water mee (cfr. anders)
- De noodopvang is enkel toegankelijk voor kinderen die daarvoor zijn ingeschreven
tegen zaterdagmiddag 27 maart, zodat we de nodige schikkingen kunnen treffen.
Inschrijven kan enkel digitaal door te klikken op deze link: noodopvang
Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Het virus verspreidt zich momenteel in
alle Vlaamse scholen als een lopend vuurtje. Bij de minste besmettingen worden hele klassen in
quarantaine gezet. Het is dan ook van groot belang dat kinderen volgende week zo weinig mogelijk
in de school aanwezig zijn. In het belang van ieders gezondheid!
We wensen jullie en jullie families alvast een goede gezondheid en een fijne paasvakantie.
Oprecht bedankt voor jullie medewerking! Hopelijk zien we elkaar terug na de paasvakantie, op
maandag 19 april.
Anne &
Het voltallige directieteam van de scholengemeenschap Sint-Lodewijkscollege

