Beerzel, 29 mei 2020
Beste ouder(s),

Met dit schrijven wil ik u informeren over de volgende fase van de heropstart van onze
school.
Op 8 juni ’20 gaat onze kleuterwerking dagelijks terug van start: maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag. Dit alles volgens de normale schooluren.
Op 8 juni ’20 gaat er in de lagere school een uitbreidingsfase in voege. De volgende
lesdagen worden georganiseerd:
-maandag: hele schooldag, 9u00 – 15u55, L1 + L5.
-dinsdag: hele schooldag, 9u00 – 15u55, L2 + L6.
-woensdag: voormiddag, 9u00 – 11u50, L3 + L4.
-donderdag: hele schooldag, 9u00 – 15u55, L2 + L6.
-vrijdag: hele schooldag, 9u00 – 15u05, L1 + L5.

Het draaiboek met alle details van de heropstart is nog in volle ontwikkeling.
Er zijn nog contacten lopende om alles grondig voor te bereiden (o.a. met de
gemeente Putte i.f.v. het opvangsysteem).
U zal spoedig hierover verder geïnformeerd worden.
Wie volgende week nood heeft aan kleuteropvang, dient nog steeds in te schrijven via
de gemeente. Voor de lagere school is het inschrijven via onze schooleigen google
drive.
In onze school zullen de veiligheidsmaatregelen nog steeds toegepast worden. Het
aspect van social distance, gescheiden gebruik van speelzones, gescheiden
ingangspoorten, gescheiden (veelvuldig) gebruik van het sanitair, m² per leerling in de
lagere school kan niet zomaar van de ene op de andere dag wegvallen alsof er niets
aan de hand is geweest. Zeker niet wanneer we de contactbubbels aan het vergroten
zijn.
In de lagere school zal er in de maand juni alsnog bijkomend ingezet worden op de
ondersteuning van de kinderen. We gaan de volgende dagen een beeldvorming
opmaken van uw kind. En op basis daarvan starten we met enkele ‘groeigroepjes’. We
willen immers tijdens deze laatste schoolweken nog inzetten op persoonlijke
groeimogelijkheden. Deze werking is niet voor elke leerling bedoeld. Op specifieke
uitnodiging van de klastitularis kan uw kind hieraan deelnemen omdat ons dat nodig
lijkt. Hopelijk kan u zich organiseren om op ons voorstel in te gaan als dat
geformuleerd wordt.

Tot gauw,
Vriendelijke groeten,

Cynthia, directie
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