Beste ouder(s)
Het coronatijdperk houdt nog aan. "We zijn er nog niet", zeggen de virologen en andere
experten. Ondertussen zoeken en vinden wij energie en moed om door te gaan. Hopelijk
houden ook jullie zich gezond en lukt het om van alles en nog wat te combineren: gaan
werken of telewerken, zorgen voor jezelf, de kinderen en misschien ook voor ouderen, het
huishouden verder laten draaien,...
Ook het Sint-Paulusteam weet wat gedaan. Wij overleggen op veilige afstand met elkaar. De
leerkrachten voorzien voor de kinderen een aanbod en/of nieuwe leerstof, maken
instructiefilmpjes, kopiëren bundels die kunnen afgehaald worden, ondersteunen kinderen en
ouders, volgen taken op, stretchen hun ict-vaardigheden, houden op veilige afstand contact
met de kinderen en voorzien in opvang.
Bovendien bereiden wij ons voor op de heropstart. De Veiligheidsraad voorziet die
momenteel vanaf 15 mei voor enkele klassen (1ste, 2de en 6de leerjaar). Er zijn vanuit het
onderwijsveld heel wat terechte bezorgdheden, vooral naar veiligheid toe. Morgen, dinsdag, is
er een 'corona-onderwijsoverleg'. De verantwoordelijken van de verschillende koepels zitten
samen met de minister en de sociale partners om het veiligheidsdraaiboek te verfijnen.
Op school zal er, samen met de preventie-adviseur, een risicoanalyse gebeuren zodat de
heropstart in combinatie met een mogelijks uitgebreide noodopvang veilig is voor iedereen.
Ook op pedagogisch/didactisch vlak is er overleg en zullen we de krachten bundelen om de
onderwijstijd te maximaliseren zonder het welbevinden van onze kinderen uit het oog te
verliezen.
Van zodra de concrete organisatie van de heropstart voor ons duidelijk is, brengen we jullie
op de hoogte.
Het zijn uitdagende tijden. Ons motto 'samen sterk' zal ons ongetwijfeld helpen om deze
uitdaging aan te gaan.
met vriendelijke groeten
Ann Meirlaen
directeur
PS: In het team hebben we er even aan gedacht om iets te voorzien voor de mama's i.h.k. van
moederdag. Dat zou betekenen dat er 'iets' zou moeten afgehaald worden op school en dit leek
ons in dagen van social distancing geen goed idee. We spraken af dat we in de maand juni de
mama's (en ook de papa's) zullen bedanken met iets fijns. In de kleuterschool zal dit gebeuren
in het thema 'Houden van'. Alvast bedankt voor het begrip.

