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BIJZONDERE NIEUWSBRIEF 20 maart '20

.

Voor ons allemaal is de huidige toestand vreemd en voelen we ons daar onwennig bij. Contacten leggen is
moeilijker dezer dagen. Ook voor ons als school is het een totaal nieuwe situatie waar ook wij onze weg in
zoeken. Toch willen we op één of andere manier verbonden blijven met elkaar. We proberen dit te doen
via onze communicatieplatform Gimme. Maar ook onze nieuwsbrief is een middel om in contact te blijven
en algemene info te delen. De info op deze brief en die op GIMME kan dus ook deels dezelfde zijn. Maar
beter 2 keer, zodat we toch iedereen kunnen bereiken.
Leerkrachten van zowel kleuterschool als lagere school zullen communiceren met ouders via GIMME. Ze
zullen digitale materialen, tips, instructies via deze weg bezorgen.

1) OPHALEN OEFENMATERIALEN LAGERE SCHOOL

Dank aan alle ouders die vandaag de pakketjes met oefenmaterialen voor de lagere school zijn komen
ophalen. Velen hebben de richtlijnen opgevolgd waardoor de opkomst netjes verspreid was.
Een 20-tal pakketjes oefenmaterialen werden nog niet opgehaald. Sommige ouders hebben al contact
opgenomen met de school. Sommigen zijn het misschien vergeten of waren niet in de mogelijkheid om
langs te komen op de voorgestelde momenten. Daarom kunnen deze ouders op vrijdag 19/3 de pakketjes
alsnog komen ophalen tussen 9-16u. Je meldt je aan bij het secretariaat en wacht in de inkomhal. Een
personeelslid zal dan het pakketje ophalen en bezorgen.
Indien er iemand staat te wachten in de inkomhal, vragen we je om buiten te wachten tot de andere
persoon vertrokken is.

2) NIEUWE RICHTLIJNEN VOOR OPVANG DOOR SCHOLEN

We merken dat iedereen zijn uiterste best doet om de opvang tot een minimum te beperken. Daar zijn we
jullie echt heel dankbaar voor.

De overheid heeft woensdag 18 maart bijkomende richtlijnen bezorgd i.v.m. de opvang op school.

De lessen op scholen blijven geschorst en de scholen moeten opvang voorzien tot de paasvakantie (3
april). Uitgangspunt blijft: Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Ouders die thuiswerken, thuis zijn (door
economische of technische werkloosheid), vangen hun hun kind thuis op!
De richtlijnen, die met onmiddellijke ingang van kracht zijn, vermelden dat de school enkel kinderen
opvangt van ouders die noodgedwongen naar hun werk moeten omdat



ze tewerkgesteld zijn in de medische of gezondheidssector



ze instaan voor de openbare veiligheid



telewerk niet mogelijk is, zoals voedingsnijverheid, distributie, ..

Behoor je niet tot één van de bovenstaande essentiële sectoren dan moet je zelf voor opvang
zorgen.
Indien toch geen oplossing vindt voor de opvang, neem je contact op met de school. We willen samen op
zoek gaan naar een oplossing.

Enkele richtlijnen:



Kinderen die ziek zijn of waar thuis iemand ziek is, mogen NIET naar school komen.



Kinderen die ziektesymptonen vertonen zoals hoesten, niezen en koorts zullen de school moeten
verlaten. We contacteren in dat geval de ouders met het dringende verzoek om hun kind op te
halen of te laten ophalen.



Kinderen brengen naar en ophalen bij de voor- en naschoolse opvang, doe je door de kinderen
aan de deur van de opvang af te zetten of te wachten tot het kind tot bij jou wordt gebracht. In
geen geval betreed je de school of het schoolplein !



Kinderen die geen gebruik maken van de voorschoolse opvang worden tot aan de blauwe poort
achter de sportzaal gebracht. Kinderen na school ophalen gebeurt ook door te wachten aan de
poort.



Kinderen kunnen ook 's middags opgehaald worden of vroeger dan einde van de normale
schooltijd. Hiervoor meld je je aan op het secretariaat en wacht je nadien in inkomhal van de
school.

We roepen alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis te houden. Wij zijn namelijk bezorgd om de
bescherming van de kinderen die in de opvang zitten, maar uiteraard ook van het personeel dat de opvang
doet.
We bekijken intern hoe we het risico naar besmetting toe maximaal kunnen beperken. De gezondheid van
ons personeel (leerkrachten en dienstpersoneel) en aanwezige kinderen zijn voor ons een prioriteit.
Ouders die alsnog gebruik maken van de opvang voor volgenden week vullen onderstaande bevraging in
voor vrijdagavond 24u. Zo kunnen wij tijdig de planning
opmaken. https://forms.gle/wQmvMnP8QhcofmkC9

Tot slot wil ik ook mijn waardering uitspreken voor de leerkrachten en overig personeel voor hun
engagement en inzet bij de opvang van de kinderen. Er wordt dezer dagen flink wat beroep gedaan op de
burgerzin van deze mensen. Onze waardering gaat uiteraard ook uit naar alle mensen die op één of
andere manier hun steentje bijdragen aan het draaiende houden van onze samenleving. Allen mensen met
een groot hart ... ! Dankjewel !

3) GIMME

Om met de ouders en kinderen te kunnen communiceren gebruiken we het communicatieplatform GIMME.
De voorbije week werden dergelijke platforms zoals GIMME, Smartschool, ... veelvuldig gebruikt. Hierdoor
ontstaan er op piekmomenten vertragingen in de berichtgeving buiten onze wil om.
ONS ADVIES: Wacht niet tot je een mail ontvangt van GIMME, want net daar knelt het schoentje. Het
uitsturen van deze mails gebeurt soms met heel wat vertraging. Kijk daarom regelmatig via www.gimme.be
naar de tijdlijn. De laatste nieuwe berichten vind je hier. Scroll even naar beneden om te controleren dat er
nieuwe berichten zijn gepost.
De leerkrachten zullen zoals voorheen via GIMME instructies bezorgen voor taakjes en andere opdrachten
voor thuis. Ook de leerkrachten KS zijn momenteel bezig om iets uit te werken en dat zal je kortelings
ontvangen via Gimme.

TIP: Kijk zeker ook regelmatig terug in ARCHIEF daar vind je steeds de eerder gepubliceerde berichten en
bijlagen terug.

Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar, zorg voor onze toekomst !
#samentegencorona

