Beerzel, 08 mei 2020
Beste ouder(s),

Met dit schrijven wil ik u informeren over de heropstart van onze school.
We gaan van start door halve lesdagen in te richten op vaste tijdstippen voor L6, L1
en L2. De andere leerjaren blijven werken via preteaching.
Het weekschema ziet er als volgt uit:
-maandag: voormiddag les voor L1
-dinsdag: voormiddag les voor L6
-woensdag: voormiddag les voor L2
-donderdag: voormiddag les voor L6
-vrijdag: voormiddag les voor L1
Met dit weekschema gaan we aan de slag vanaf maandag 18/05/20.
Let op: dit is een korte week omwille van de wettelijke feestdagen rond
OH-Hemelvaart. De school is gedurende die week enkel open op maandag 18/5,
dinsdag 19/5, woensdag 20/5. De school is gesloten op donderdag 21/05, vrijdag
22/05.
Op vrijdag 15/05/20 onthalen we onze kinderen van het 6de leerjaar al graag een
keertje extra. Bij wijze van ‘erin te komen’.
De kinderen die geen lesdag op school hebben, worden nog steeds geadviseerd om
thuis blijven. Het traject van preteaching blijft georganiseerd door het schoolteam.
Onze school tracht zijn dagelijkse noodopvang te blijven organiseren. Tot op heden is
dat prima gelukt en heeft dat ook prima gewerkt. Waarvoor nogmaals onze dank om
hieraan mee te werken indien dit mogelijk was  !
Uiteraard begrijpen wij dat u toekomstgewijs hiervan meer gebruik zal moeten maken
omwille van uw persoonlijke werksituatie. Er wordt dan gevraagd een werkattest voor
te leggen. Zo blijven we zicht hebben op de noden die er zijn en kunnen we onze
school zo veilig mogelijk organiseren.
‘s Middags kunnen de kinderen uit de lesgroep van L6, L1, L2 afgehaald worden
(12u15) of in de schoolse opvang blijven (tot 16u10 op ma-di-do, tot 12u05 op
woensdag, tot 15u20 op vrijdag).
De voor- en naschoolse opvang blijft georganiseerd in samenwerking met de
gemeente Putte volgens de normale procedure (vooraf in- en uitschrijven) onder
voorbehoud van hun wettelijke richtlijnen.
Het zorgvuldig creëren en omspringen met contactbubbels blijft essentieel bij de
coronamaatregelen.
Om die reden worden de ingangspoorten voortaan strikt gescheiden gebruikt. De
aanzet is hiertoe reeds gegeven met de groep van onze ‘schoolse opvang’ die tussen
8u30-9u00 start. Zij gebruiken al de hele week enkel de ingangspoort van de parking
leerkrachten/gasten aan de Jan de Cordesstraat, met een prima verloop  !
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De klasgroepen die in opstart gaan, zullen nog een bijkomende brief krijgen met
specifieke richtlijnen.
Alvast een kort overzicht v/d lesmomenten in de maand mei:
Vrijdag 15/05/20: L6: 9u00-12u15
Maandag 18/05/20: L1: 9u00-12u15
Dinsdag 19/05/20: L6: 9u00-12u15
Woensdag 20/05/20: L2: 9u00-11u50
Donderdag 21/05/20: geen lesdag wegens wettelijke feestdag OH-Hemelvaart
Vrijdag 22/05/20: geen lesdag wegens wettelijke feestdag OH-Hemelvaart
Maandag 25/05/20: L1: 9u00-12u15
Dinsdag 26/05/20: L6: 9u00-12u15
Woensdag 27/05/20: L2: 9u00-11u50
Donderdag 28/05/20: L6: 9u00-12u15
Vrijdag 29/05/20: L1: 9u00-12u15

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Vriendelijke groeten,
Cynthia, directie
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