Beerzel, 26 mei 2020
Beste ouder(s),

Met dit schrijven wil ik duidelijkheid geven i.v.m. info uit de media over een heropstart
op 2 juni ’20.
Onze school volgt de richtlijnen die de Veiligheidsraad publiceert. De Veiligheidsraad
komt samen op 3 juni ’20. Een heropening op 2 juni ’20 is dus niet aan de orde voor
onze school. Voorafgaand werd gesteld dat fase 3 zou in voege gaan op 8 juni ’20.
Zodra alles bevestigd is, maken wij opnieuw risicoanalyses, zowel voor de kleuter- als
voor de lagere school, nemen contact op met ons schoolbestuur, de preventieadviseur
en de gemeente… en pas dan kan er groen licht gegeven worden voor een nieuwe
versoepeling.
Vóór 8 juni ’20 verandert er niets aan ons huidige systeem. De leerlingen van L1, 2 en
6 komen via hun schema naar school. De andere leerlingen en kleuters krijgen préteaching. Voor noodopvang kan je als kleuter terecht in De Cacetoe en om de
kinderen van de lagere school op te vangen, kan u rekenen op ons eigen schoolteam.
Eigenlijk wil ik jullie allemaal bedanken en zeggen dat ik trots ben op jullie allemaal:
kleuters, lagere schoolkinderen, tieners, die al weken zonder hun klasgenootjes verder
moeten… Ouders die steeds vol goede moed ‘samen school maken’ met ons via préteaching.
Het zijn zware tijden voor het schoolteam met de steeds veranderende regels… maar
wij beseffen ook maar al te goed dat het voor jullie eveneens zeer zware tijden zijn.
Thuiswerk of werken combineren met ‘lesgeven’ daar is niets gemakkelijk aan. Je kind
blijven motiveren om de taakjes te maken terwijl je moet horen: “de juf/meester legt
het anders of beter uit”, je kinderen verdrietiger en verdrietiger zien worden omdat ze
hun vriendjes willen zien. Net zoals wij, volwassenen ook onze sociale contacten meer
en meer missen.
Wij zouden niets liever willen dan jullie grootste schatten met z’n allen te
verwelkomen. Maar zo simpel is het allemaal niet.
Eén ding is echter wel zeker, wanneer er vastgehouden wordt aan het organiseren
van “contactbubbels”, kunnen er steeds slechts een beperkt aantal leerlingen
tegelijkertijd naar school. We zijn dan gebonden aan de grootte van de (klas)lokalen,
aantal leerkrachten, aantal sanitair, aantal speelzones, enz… Bij het opstellen van een
nieuw plan wordt er getracht om alsnog iedereen aan bod te laten komen. Dit gaat
uiteraard niet over een volle schoolweek, maar eerder over enkele dagen per week.
Wij kijken dus uit naar de aangereikte info vanuit de Veiligheidsraad om aan de slag te
kunnen gaan.
Ik sluit af met een gevoel dat bij ons ganse team overheerst wanneer we de lege
schoolbanken zien: “een gevoel van eenzaamheid”. Wij missen het contact, de
knuffels, de blije en trotse gezichten wanneer zij een moeilijk taak onder de knie
hebben en ja... zelfs de ruzietjes die we oplossen om kinderen verder te helpen in hun
sociale ontwikkeling.
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Hopelijk brengen de versoepelingen welke ze ook zullen zijn, ons enkel terug meer
mogelijkheid tot sociale contacten en krijgen we dit virus klein.
Blijf in de eerste plaats gezond, geniet van je familie en de kleine dingen in het leven.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Vriendelijke groeten,
Cynthia, directie
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