
!  

Coronavirus: Update 13/03/2020 - avondeditie 
Beste ouders, 

Vanaf maandag worden alle lessen geschorst en wordt er opvang voorzien. Dit zal 
elke week geëvalueerd worden. 
Omdat ik toch graag alles wil organiseren vraag ik om een mail te sturen als jullie 
kind naar de opvang zou komen: 
WAT MOET ER IN DE MAIL STAAN? 

Om praktische redenen is het niet mogelijk om tussen de uren je kind te komen 
ophalen.Je kan je kind komen halen om 12u15 of om 15u25 of in de opvang. Het 
gemeentebestuur vraagt met drang dat niemand binnenkomt in de school. Je zet je 
kind buiten aan de deur af en dan kan je nadien nog even zwaaien aan het raam. We 
gaan niet in de gangen/ op de speelplaats! Alleen de leerkrachten en de kinderen 
komen nog in de school. Hopelijk hebben jullie hier ook begrip voor. 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de 
leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen 
die anders opgevangen worden door hun grootouders. Bij het organiseren van de 
opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...De 
gezondheidsdeskundigen raden af om kinderen nu te laten opvangen door hun 
grootouders.

Wat breng je mee naar de opvang: 
- boekentas met een deel van je werkboeken of werkbundel
- schrijfgerief
- leesboek
- flesjes water en een 10 en 14 uurtje
- boterhammen 
- aangepaste kledij omdat we regelmatig naar buiten gaan

Naam	en	voornaam		 ma	
16/3

di	
17/3

woe	18/3	
facultatieve	vrije	dag	
betalende	opvang	voor	Piramide	

do	
19/3

vrij	
20/3

ik	kom	naar	de	betalende	
opvang		’s	morgens	van	

								
				u

																					
									u

ik	kom	van	…….u	tot	……… 											
									u

											
									u

ik	kom	in	de	voormiddag		
tot	12u15
ik	kom	in	de	namiddag	
tot	15u25
ik	blijf	in	de	betalende	
avondopvang	tot

								
				u

																					
									u

											
									u

											
									u

Ik	kom	deze	dag	niet	



- zoals elke dag je fluohesje
Wat breng je niet mee! 

- eigen speelgoed zoals tablets, smartphones , computerspelletjes

De leerkrachten zullen proberen om er toch een schools ritme in te houden, het is 
geen hele dag spelen en hun eigen zin doen! Maandag bespreken we dit verder met 
de leerkrachten en krijgen jullie ook feedback. Jullie kinderen hebben ook leerrecht. 
Concreet wil dit zeggen dat we al onze leerlingen de mogelijkheid geven om thuis of 
indien nodig op school verder te werken aan schoolse taken.
Anders gaan we serieus wat problemen hebben na 5 weken „ niets” doen! We 
vragen aan de ouders om het mee op te volgen. Op  Scoodle Play en Bingel (L1) 
kunnen de kinderen ook nog oefenen. Laat de kinderen ook veel lezen en buiten 
spelen nu ze de kans hebben.
Maandag krijgen jullie van de leerkracht een mailtje met info van de klas. 

De kinderen die vandaag afwezig waren kunnen in de loop van volgende week, na 
afspraak met juf Mimi de boeken/schriften komen ophalen zodat ze ook verder 
kunnen werken. 

De leerkrachten blijven werken op de school en samen zullen ze kijken hoe ze de 
leerstof, na de periode van geschorste lessen, zo goed mogelijk kunnen verwerken.

Het is voor iedereen een moeilijke periode die we samen moeten overbruggen. 

Hopelijk is het niet nodig, maar als jij of je kind of een familielid getroffen zou worden 
door het Coronavirus, gelieve me dan op de hoogte te brengen aub. 

Tot volgende brief!

Vriendelijke groeten, 

Juf Mimi 


