Beerzel, 2 juni 2020
Beste ouder(s),

Met dit schrijven wil ik u laten weten dat het opstartplan van onze school nog verder is
uitgediept.
Er waren nog enkele acties lopende eind vorige week, waardoor ik eigenlijk te snel
heb gecommuniceerd. Omdat ik vele vragen kreeg, na de boodschap van minister
Weyts in het nieuws, ben ik te vlug in mijn pen gekropen. Om goed te doen, wilde ik
snel info verschaffen waar iedereen terug rustig van werd. Maar zoals het
spreekwoord zegt: “haast en spoed is zelden goed”. Mijn excuses hiervoor.
Bijkomend, was ik vooral ook zeer boos omwille van het loslaten van bepaalde
maatregelen, die wij tot op heden sterk hebben trachten na te leven. Een gevoel van
angst overviel mij en het schoolteam: de groep groter maken om te ontvangen, maar
verminderde maatregelen… Hoe kan dit nu…
Ondertussen hebben we dit al een betere plaats kunnen geven.
Voor de kleuterwerking verandert er niets.
Op 8 juni ’20 gaat onze kleuterwerking dagelijks terug van start: maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag. Dit alles volgens de normale schooluren.
Voor de werking van de lagere school is er nog een verdere uitbreidingsfase.
Vanaf 8 juni ’20 starten we:
-maandag: hele schooldag, 9u00 – 15u55, L1 + L5 + L3.
-dinsdag: hele schooldag, 9u00 – 15u55, L2 + L6 + L4.
-woensdag: voormiddag, 9u00 – 11u50, L1 + L2 + L6.
-donderdag: hele schooldag, 9u00 – 15u55, L2 + L6 + L4.
-vrijdag: hele schooldag, 9u00 – 15u05, L1 + L5 + L3.
De personeelsbezetting van onze school is niet voltallig. Er zijn teamleden zelf
risicopatiënt en er zijn teamleden werkzaam in een andere school. Een leerkracht met
lesopdrachten in meerdere scholen, krijgt 1 school toegewezen en behoort zo tot die
contactbubbel. Het respecteren van deze werkbubbel dient tot op heden nog steeds te
worden nageleefd vanuit geformuleerde richtlijnen.
De wijkwerkers + Viviane van de keuken komen terug in dienst en vervoegen onze
werkbubbel. Samen met het schoolteam zullen zij zorgen voor een vlot dagverloop
voor groot en klein.

Vanaf 8 juni zet het schoolteam in op: de lesdagen organiseren, de groeigroepjes bij
zich nemen om verder te bouwen op waar men is gestrand, de leshebbende
klasbubbels (kleuters en lagere) ondersteunen waar nodig (elkaar aflossen tijdens
speeltijden/lunchpauze), de dagopvang van niet-leshebbende kinderen organiseren,
mogelijke oudergesprekken voeren, enz…
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Voor wie volgende week nood heeft aan opvang, zijn deze stappen van belang:
-7u00 tot 8u30 = via de voorschoolse opvang van de gemeente in de Cacetoe, vooraf
inschrijven via de gemeente (kleuters en lagere school)
-8u30 tot 9u00 = op onze eigen school, niet op voorhand inschrijven
-9u00 tot 16u10 (de niet-leshebbende klasgroepen) = op onze eigen school, op
voorhand inschrijven via onze google drive.
-16u10 tot 18u30 = via de naschoolse opvang van de gemeente in de Cacetoe, vooraf
inschrijven via de gemeente (kleuters en lagere school).

Om de opstart vlot en veilig te laten verlopen gaat u nog een zeer gedetailleerd
schrijven ontvangen in de loop van deze week.
Dit is op maat van de klas van uw kind geformuleerd. Zo weet u duidelijk welke poort u
dient te gebruiken, enz…

Het aftellen is begonnen,
Tot weldra !

Vriendelijke groeten,
Cynthia, directie
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