20/03/2020

Dag beste ouders en kinderen,
Een meer dan ongewone situatie… en een meer dan ongewone nieuwsbrief.
Hopelijk zijn jullie allemaal ok? Hier op school heerst een vreemd sfeertje. In het begin van de
week hebben we nog iets meer dan 30 kinderen opgevangen en ondertussen is dit aantal met
ongeveer de helft gedaald.
We blijven in elk geval beschikbaar om, volgens de onderrichtingen van de overheid kinderen op
school op te vangen.
Samengevat komt het hierop neer :
•

Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we
meteen de ouders. Het kind wordt ondergebracht in een apart lokaal tot de ouders het
komen ophalen.

•

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen
hun kind thuis op.

•

De school voorziet opvang voor:
Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid,
voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om
thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben,
zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van
levensbelang dat hun kinderen op school kunnen worden opgevangen.

•

We voorzien ook in voor- en naschoolse opvang zoals voorheen.

Op onze website vinden jullie een formulier om kinderen aan te melden voor deze
noodopvang. Het formulier voor volgende week (23-27/03) werd vandaag online gezet. Graag
willen wij u vragen om dit in te vullen. Enkel uiteraard indien u wil gebruik maken van de
noodopvang. Op die manier weten we ook hoeveel personeelsleden we moeten oproepen om
veilige opvang te kunnen verzekeren.

Ondertussen proberen onze leerkrachten om via digitale weg in contact te blijven met de
kinderen. Stimuleer a.u.b. uw kinderen om de opgegeven taakjes te laten maken. Het is erg
belangrijk dat de kinderen op dit moment niet het gevoel krijgen dat de “grote” vakantie al is
aangebroken. Zo blijven zij een beetje in het ritme en zullen er achteraf minder problemen
zijn om bij de opening van de scholen terug aan te pikken.
Hoelang deze situatie nog blijft duren is op dit ogenblik een beetje “koffiedik kijken”. Vanuit
de overheid hebben wij hierover nog geen informatie ontvangen. Laat u dus a.u.b. niet gek
maken door geruchten… Wij hopen in elk geval, samen met u allicht, dat deze situatie zo snel
als mogelijk normaliseert. Van zodra er nieuws, houden wij u op de hoogte.
Voor de rest wensen wij u en uw familie een goede gezondheid toe en het allerbeste!

In naam van gans ons schoolteam,
Koen Van Echelpoel, directeur

