Beerzel, 1 mei 2020
Beste ouder(s),
Omdat er vanaf maandag 4 mei ’20 enkele bedrijven terug mogen in werkmodus gaan, dienen de
richtlijnen van onze opvang wat bijgestuurd te worden.
De opvang in onze school tijdens de dag is nog steeds prioritair voor mensen werkzaam in de
zorgsector. Uiteraard vangen wij ook vanaf maandag 4 mei ’20 de kinderen op waarvan beide ouders
terug aan het werk zijn en er geen opvangmogelijkheid is. Aangezien er nog steeds de maatregel van
telewerk van kracht is, kan nog niet iedereen toegelaten worden in onze opvang. We moeten nog
steeds zeer zorgvuldig omspringen met het creëren van contactbubbels.
De “voor- en naschoolse opvang” verloopt nog steeds via De Cacetoe (= nog steeds vooraf inschrijven
en betalen, hieraan is niets gewijzigd).
De “schoolse opvang” gebeurt tijdens de dag, vanaf 8u30 tot 16u10. De organisatie hiervan is
aangescherpt.
Hoe gaat het vanaf maandag 4/5/20 verlopen:
-INSCHRIJVEN: via ‘een link’ dient u wekelijks in te schrijven via de opgemaakte google drive van de
school. De inschrijflink bevindt zich in het mapje ‘mededelingen’.
-INGANG: énkel en alleen langs het kleine poortje van de parking van de leerkrachten/gasten aan de
Jan de Cordesstraat. Trapje opstappen en richting het groene poortje naast het kleutergebouw
wandelen.
-AANMELDEN: -aan het groene poortje zal een inschrijfbalie opgesteld worden (= brede tafel, om de
afstand van social distance te garanderen)
-jullie beide werkattesten voorleggen
-voornaam – naam – klas vertellen (hiervan wordt nota genomen omdat we
opstarten met contact tracing*)
-afscheid nemen ter plaatse, uw kind sluit aan op de speelplaats van de kleuters om
hier te kunnen spelen.
-MOGELIJKE WERKTIJD: voor de lagere school bieden wij de mogelijkheid om te werken aan de
opdrachten van preteaching. Bekijk de avond voordien de uit te voeren taken met uw kind en maak
de boekentas samen klaar. Zo weet uw kind wat er de volgende dag dient te gebeuren. Anders is het
onmogelijk en onveilig werken voor onze begeleiders van de opvang.
-ETEN: voorzie zelf voldoende tussendoortjes, boterhammen en drinkflessen. Er is GEEN warme
maaltijd mogelijk.
-AFHALEN: de leerkrachten brengen de kinderen tot aan het trapje, u wacht met een veilige
onderlinge afstand op de parking, uw kind komt naar u toegestapt, jullie kunnen de parking verlaten.
Parkeren met de auto op deze parking is NIET toegestaan. Dit is een fysieke wachtruimte. Met
uitzondering van mogelijks enkele auto’s van leerkrachten.
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-UREN: -alle dagen: vanaf 8u30 opvang op school, voor 8u30 via de voorschoolse opvang De Cacetoe
-maandag, dinsdag, donderdag: tussen 15u55 - 16u10 afhalen, na 16u10 via de naschoolse
opvang De Cacetoe
-woensdag: tussen 11u50 - 12u05, na 12u05 via de naschoolse opvang De Cacetoe
-vrijdag: tussen 15u05 – 15u20, na 15u20 via de naschoolse opvang De Cacetoe

Verder wil ik u informeren over het intrekken van onze facultatieve verlofdagen.
Onze school zal deze dagen gewoon open zijn volgens de geldende richtlijnen. Wij hopen jullie
hiermee tegemoet te komen in deze moeilijke tijden. Zij het voor opvang, zij het tijdens de
heropstartfase van de school. We komen zeker nog terug op het belang van deze dagen.
Voor alle duidelijkheid:
Woensdag 20/05/20: geen facultatieve verlofdag, school is open volgens de geldende richtlijnen.
Donderdag 21/05/20: wettelijke feestdag, school gesloten.
Vrijdag 22/05/20: wettelijke feestdag, school gesloten.
Maandag 01/06/20: wettelijke feestdag, school gesloten.
Dinsdag 02/06/20: geen facultatieve verlofdag, school is open volgens de geldende richtlijnen.
Woensdag 03/06/20: geen facultatieve verlofdag, school is open volgens de geldende richtlijnen.
Om met een luchtige noot te kunnen afsluiten, nodig ik jullie van harte uit op onze eerste online liveparty op vrijdag 08/05/20. Onze huis-DJ bouwt een superleuk feestje vanuit zijn kot om al die
hardwerkende ouders & kids te steunen. Komt u ook virtueel langs ???

Vriendelijke groeten,
Cynthia, directie

*contact tracing = in geval er iemand met corona wordt gediagnosticeerd, kunnen de personen uit
de contactbubbel hiervan op de hoogte gebracht worden.
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