UPDATE CORONA-CRISIS 20 mei 2020
Beste ouder(s),
we doen ons best om u zoveel en zo snel mogelijk in te lichten als er updates zijn.
Ondertussen zitten de eerste lesdagen er op.
We zijn heel tevreden om toch al een deel van de kinderen terug te kunnen zien.
De veiligheidsmaatregelen en de richtlijnen worden door iedereen goed opgevolgd. Dan daarvoor,
zeker ook aan de kinderen !
Een paar zaken willen we u graag meegeven:
Werkbundels:
1) Nogmaals een oproep om de ingevulde werkbundels terug te bezorgen.
2) Over sommige leerlingen maken we ons echt zorgen... we krijgen geen reactie van de ouders
... van sommigen horen we dat er van invullen van de werkbundels niet veel in huis komt... Laat
dit voor de kinderen geen verloren periode zijn !!!
Week van 1 tot 5 juni:
3) Maandag 1 juni is een wettelijke feestdag. De school is dan niet open !!
4) Om onze leerlingen (1ste, 2de en 6de leerjaar) toch zoveel mogelijk lessen te kunnen
geven, wijzigen we (enkel voor die week !!!) ons schema:
Ma 1-06

Di 2-06

Woe-3-06

Do 4-06

Vr 5-06

1ste en 2de lj

Vrije dag

LES

LES

LES

LES

6de lj

Vrije dag

LES

geen les

LES

geen les

HITTE-PLAN: het beloven mooie, warme dagen te worden ! Daarom ook een paar aanpassingen
in het kader van de hitte:
5) we zien er op toe dat kinderen veel water drinken: voor en na elke speeltijd in de klas !! (wordt
het echt hééél warm, dan zorgen we voor extra-kansen tot water drinken !)
6) we herhalen: pas de kledij van je kind aan (lichte kledij) én zorg voor een hoofddeksel
7) voor de kinderen van het lager: zorg voor zonnecrème (die ze makkelijk zelf kunnen
aanbrengen) / voor het kleuter zorgen wij daarvoor.
8) brooddozen: vanaf maandag zullen we de brooddozen toch koel bewaren. We passen ons
systeem (corona-veilig) aan !
TURNZAKKEN:
9) van een heleboel kinderen hangen de turnzakken nog op school. Mogen we vragen deze te
komen ophalen ? Let op: geef een seintje vooraf... want ook daarvoor blijven onze poorten
gesloten voor (groot)ouders en externen.
INSCHRIJVINGEN:
10) Onze opendeurdag in maart kon niet doorgaan... Inschrijven kon nog niet. Zijn er kinderen
(kleuters of lagere schoolkinderen) in uw vrienden- of familiekring die echt geïnteresseerd zijn om
naar onze school te komen, laat hen dan een afspraak maken met de directeur. We kunnen hen
(op afspraak) ontvangen op momenten dat er geen kinderen op school aanwezig zijn !!!
Zorg goed voor jezelf en voor de anderen !!!
En geniet van het goede weer en de vrije dagen...
Vriendelijke groeten

