Beste ouder
Zoals deze morgen vermeld zullen we vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april geen lessen geven. We
voorzien wel in opvang voor de kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden (bv. omdat ouders in de
medische sector werken en daar broodnodig zijn nu). Het Agentschap vraagt uitdrukkelijk om kinderen niet te
laten opvangen door de grootouders.
Op school treffen wij de volgende maatregelen:
-

-

-

-

-

De school is voorlopig alle dagen open op de normale uren (van 7.15 uur tot 18.00 uur). De regeling rond
betalende opvang blijft dezelfde. Tijdens de schooluren betaal je dus zeker niet voor opvang.
We vragen met aandrang om kinderen die ademhalingsklachten en/of koorts hebben, thuis te houden.
Kinderen die op school die klachten krijgen, zullen naar huis gestuurd worden voor 7 dagen.
Op maandag 16 en dinsdag 17 maart voorzien wij nog warme maaltijden. Voor donderdag 20 maart en
vrijdag 21 maart hebben we nog geen bericht van de cateraar. We laten dit zo snel mogelijk weten. Vanaf 23
maart brengen kinderen die blijven eten, hun lunchpakket mee.
We voorzien geen lessen maar opvang. De kinderen mogen genaamtekend materiaal van thuis meebrengen.
We denken aan strips, gezelschapsspelletjes, leesboeken, … We vragen om geen elektronische apparatuur
mee te geven.
In de lagere school wordt wat oefenmateriaal meegegeven. Kwestie van de leerstof toch een beetje warm te
houden. Dit is zeker geen verplichting maar misschien kan wat werken voor school de verveling wat
tegengaan☺. Op Bingel en computermeester is er altijd oefenstof te vinden. Met het team bekijken wij hoe
we ervoor kunnen zorgen dat essentiële leerstof achteraf ingehaald en bijgewerkt wordt zodat leerlingen
geen leerachterstand oplopen.
Op woensdag 18 maart was er een conferentie gepland waarbij we geen opvang voorzagen. De conferentie
gaat niet door. Wij voorzien die dag WEL opvang, tot 18 uur.
We willen via verschillende kanalen met jullie communiceren. Nieuwe richtlijnen zullen we altijd via e-mail
doorsturen. Wie nog geen e-mailadres doorgaf aan de school en dat nu wel wil doen, kan hiervoor altijd emailen naar directie@spgent.be. Verder wordt op de website bij ‘In de kijker’ een onderdeeltje voorzien waar
je verdere berichtgeving en info kan vinden m.b.t. onze organisatie op onze school in deze situatie. Ook op de
facebookpagina (Sint-Paulus Ottergemsesteenweg) zullen we meer nieuws posten.
Om enig zicht te krijgen op de hoeveelheid kinderen die we de komende tijd mogen verwachten, kan je
onderstaand strookje invullen. Je hoeft het enkel in te vullen als je kind WEL op school zal zijn. Je kan het
ingevulde briefje mailen naar de klasleerkracht. Op de keerzijde van deze brief vind je nog eens alle emailadressen. Je mag het strookje ook in de brievenbus van de school deponeren of je kind maandag laten
afgeven. Indien nodig kunnen zaken achteraf nog altijd aangepast worden. Het zou fijn zijn als je ons in dat
geval op de hoogte brengt.
Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking.
Met vriendelijke groet
Ann Meirlaen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………………… (naam) uit klas …………………………………………………………………, zal op volgende
dagen aanwezig zijn op school:
0 ma 16 maart

0 di 17 maart

0 wo 18 maart

0 do 19 maart

0 vr 20 maart

0 ma 23 maart

0 di 24 maart

0 wo 25 maart

0 do 26 maart

0 vr 27maart

0 ma 30 maart

0 di 31 maart

0 wo 1 april

0 do 2 april

0 vr 3 april

e-mailadressen van de leerkrachten:

Poezenklas:

sofie.desmedt@spgent.be

Muizenklas:

anne.coene@spgent.be

Elmerklas:

elien.steenacker@spgent.be

Rikkiklas:

annelore.decorte@spgent.be

Bijenklas:

edwina.theys@spgent.be

1ste leerjaar:

amke.monstrey@spgent.be

2de leerjaar:

britta.dhollander@spgent.be

3de leerjaar:

luc.vandermast@spgent.be

4de leerjaar:

julie.debrauwer@spgent.be

5de leerjaar:

chloe.geers@spsdw.be

6de leerjaar:

katelijne.soens@spgent.be

