Beste ouder(s)

Vanuit de Overheid kregen we de volgende richtlijnen in verband met opvang voor en
tijdens de paasvakantie:
“Ook deze en volgende week, tot en met vrijdag 3 april, blijven de lessen geschorst,
voorzie je opvang op school en organiseer je alternatieve vormen van leren. De
maatschappelijke waardering voor zo veel 'levensnoodzakelijk' engagement is en blijft
groot.
Tijdens de paasvakantie krijgen de lokale besturen de regie voor de
opvang van leerlingen basisonderwijs zonder opvang thuis. Het is mogelijk dat ze
daarvoor o.a. een beroep doen op scholen, maar de inzet van onderwijspersoneel
gebeurt op vrijwillige basis. Bedoeling is de maatregelen die het onderwijsveld nu
rigoureus toepast, consequent verder te zetten in de strijd tegen het coronavirus. Kinderen
worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden.

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze mogen dan geen
alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang
bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de
geldende voorzorgsmaatregelen
Of scholen na de paasvakantie de lessen weer kunnen opstarten, is nu nog niet duidelijk.
Dat zal onder meer afhangen van hoe het virus zich verder gedraagt.”

Wat betekent dit voor onze school?
•

•

•

Tot 3 april blijven wij opvang voorzien voor gezonde kinderen van ouders die
in de cruciale sectoren tewerkgesteld zijn. De school is open van 8 uur tot 18.00
uur. Indien je toch opvang nodig hebt voor 8 uur, weten we dat graag op
voorhand.
Er is een mooi draagvlak in het team om ook tijdens de paasvakantie opvang te
voorzien, zelfs op Paasmaandag. Heel wat teamleden hebben
zich vrijwillig opgegeven om dit te doen. Ook die opvang is voor gezonde
kinderen van ouders die in de cruciale sectoren werken. We ontvangen graag een
attest van de werkgever (als we dat voorheen nog niet kregen). Ook tijdens de
paasvakantie voorzien we opvang van 8 tot 18 uur. Graag een seintje de dag
voordien als je opvang nodig hebt voor 8 uur.
Ouders die tijdens de vakantie opvang wensen, laten ons dat weten via mail
(directie@spgent.be) of telefonisch (0477 046 101). We beseffen dat dit niet altijd
op voorhand te zeggen valt. We stellen ons dan ook flexibel op. Het zou fijn zijn
als wijzigingen een dag op voorhand doorgegeven worden.

Verder wensen we jullie alle goeds toe. Veel goede moed aan allen en in het bijzonder
aan die ouders die nu meer dan het beste van zichzelf geven in het werkveld én/of thuis.
Hopelijk duurt het niet te lang meer voor we elkaar terugzien.

Ann Meirlaen

