Beste ouder(s)

We hopen dat jullie nog steeds - of opnieuw - in goede gezondheid verkeren. Op school zijn we druk bezig met
de voorbereidingen van de heropstart van 15 mei.
De organisatie is bijzonder complex. Uiteraard komt veiligheid op de eerste plaats. Hiertoe werd samen met het
coronateam en de interne preventie-adviseur een grondige risicoanalyse gemaakt. Op basis daarvan werd een
plan uitgewerkt dat er moet voor zorgen dat onze activiteiten zo veilig mogelijk kunnen doorgaan. Er wordt ons
onder meer gevraagd om de kinderen uit de (nood)opvang op elk moment gescheiden te houden van de
kinderen die les volgen. Organisatorisch is dit geen makkelijke opdracht. We doen ons uiterste best om de
voorschriften na te leven. Anderzijds willen we van onze school geen ‘militair kamp’ maken. We willen nog steeds
de warme plek zijn waar de kinderen zich welkom voelen, ook al zullen zij niet de school terugvinden die ze
achterlieten in maart.
Op vrijdag 15 mei zal er een proefdag zijn voor alle kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Dit is een soort
wenmoment. We willen de kinderen op hun gemak stellen, terug welkom heten, en hen een beetje laten wennen
aan alle nieuwe regels en richtlijnen. De leerkrachten zullen hen tonen hoe alles in zijn werk gaat: handen wassen,
kleine groepjes in de klas, vaste plaatsen, andere speeltijden, afstand houden, … Alle leerkrachten zijn verplicht
een mondmasker te dragen op momenten dat zij de sociale afstand niet kunnen bewaren, soms gecombineerd
met een gezichtsscherm. De eigenlijke lessen starten op maandag 18 mei.
Voor de kleuters, de kinderen van het 3 de, 4de en 5de blijven we noodopvang voorzien. Die zal vanaf 11 mei
doorgaan in de nieuwbouw die we toegankelijk maken via de parking. Meer info vinden jullie hierover in één van
de bijlagen.

Bij deze mail zitten drie bijlagen. Dank je wel om zeker de richtlijnen die voor jouw kind(eren) gelden goed door te
nemen.
1.
2.
3.

Een overzicht met de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die op onze school genomen worden.
De organisatie en richtlijnen voor kinderen van de kleuterklassen, het 3 de, 4de en 5de leerjaar.
De organisatie en richtlijnen voor de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar.

Jullie hebben de voorbije tijd heel erg jullie best gedaan om zoveel mogelijk zelf in te staan voor de opvang van
jullie kinderen. We appreciëren deze inspanningen heel hard en willen jullie daarvoor uitdrukkelijk bedanken. We
beseffen dat we in de komende tijd opnieuw beroep zullen doen op jullie bereidwilligheid en burgerzin. We
hebben weloverwogen keuzes gemaakt. Kiezen is altijd een beetje ‘verliezen’. Ons vertrouwen in jullie is groot, we
hopen dat we kunnen rekenen op jullie begrip.
We kijken er alvast naar uit om de school weer op gang te trekken!
Met vriendelijke groeten, namens het hele, nog steeds enthousiaste team
Ann Meirlaen
directeur

