
	

 

   Coronavirus: Update 16/05/2020 
 
Beste ouders,  

Het zesde leerjaar heeft het heel goed gedaan op hun tweede “ eerste” 
schooldag op 15/5.  Dit kon alleen maar door het vertrouwen dat jullie 

ouders hadden in onze organisatie. 
Ik ben dan ook heel fier op mijn leerkrachten- en toezichters- en poetsteam 

want dank zij hen hebben we het zo goed kunnen organiseren.

Maandag 18/5 zullen ook de kinderen van het eerste leerjaar starten en op 19/5 
de leerlingen van het 2de leerjaar. Spannende dagen voor de kinderen, ouders, 
leerkrachten, toezichters, poetspersoneel en directie. Maar we hebben er het 
volle vertrouwen in. 

Ook de andere ouders wil ik bedanken omdat ze  zoveel als mogelijk rekening 
hebben gehouden met de opstart van de klassen en zo weinig mogelijk kinderen 
naar de opvang hebben gestuurd. 
Ook al is dat niet evident als je moet thuiswerken met een paar kinderen die de 
nodige aandacht vragen.

De kinderen van L1-L2-L6 hebben een filmpje gekregen met de nodige uitleg van 
de leerkrachten. Dit is ook nieuw voor hen maar we hebben enkele talenten 
ontdekt… ;-) 
Deze ouders krijgen straks nog een andere mail met meer info over deze dagen. 

Hoe ga ik om met een kind dat wel, en ander kind dat niet naar school kan 
gaan? 
Erken dat deze situatie voor beide kinderen speciaal is: de ene leert verder thuis 
en vullen hun tijd zelf wat in, genieten verder van de kortere schooltijd en de 
aanwezigheid van mama of papa. Je ander kind mag wel naar school gaan. Ook 
dat is spannend, want de school zal anders dan anders zijn. Vertel aan je 
kinderen dat je deze situatie ook raar vindt en dat iedereen er op een andere 
manier kan en mag reageren. Ga eventuele frustraties of jaloezie niet uit de weg, 
maar praat erover. Deze situatie is en blijft nu een maal bijzonder. En het is niet 
de school die beslist heeft dat de kinderen van L6-L1-L2 wel naar school mogen 
komen maar het is de veiligheidsraad die dit heeft beslist. 
En na goedkeuring van de veiligheidsadviseur hebben we dan ook alles gedaan 
wat mogelijk was om de kinderen in de mate van het mogelijke op een veilige 
manier naar school te laten komen. 

Wat met de opvang? 
In Tilia is het geen probleem daar kunnen we alles goed organiseren omdat er 
daar geen kleuters zijn. 
In Piramide hebben nu meer kleuters in de opvang en ondanks dat we met 20(!) 
kleuters zouden mogen samen zitten, gaan we dit niet doen, we behouden ook de 

	



	

bubbels van 10 kleuters per klas. Dit omdat we ook denken aan de veiligheid van 
de leerkrachten. 
Als ze buiten spelen zullen ze wel met grotere groepen buiten spelen omdat het 
in de buitenlucht minder kans is op besmettingen. 
Tot nu toe mochten de kinderen hun fietsen meebrengen naar de opvang maar 
dat kan nu niet meer. 
Wie uitzonderlijk ook in de avondopvang moet blijven kan eventueel zijn step 
meebrengen ( ALLEEN VOOR DE KLEUTERS). 
De kinderen van de lagere school mogen eventueel iets meebrengen waar ze 
alleen mee kunnen spelen of een boek of kleurpotloden/stiften waar ze zich mee 
kunnen bezighouden als ze even tijd hebben. (Steek dit wel in een apart zakje 
met hun naam op aub) 

Heeft het zin om thuis de veiligheidsmaatregelen al eens te oefenen? 
Veel kinderen bleven 100% in lockdown en kennen de veiligheidsmaatregelen 
nauwelijks. Oefen ze samen in op een leuke manier. 
Tape op de grond een vierkant en organiseer een wedstrijd “ zo lang mogelijk op 
1,5 meter van elkaar blijven. Bedank welke spelletjes mogelijk zijn met 1,5 m 
afstand tussen elkaar. Geef de favoriete knuffel ook een mondmasker. Draag zelf 
ook een masker en laat zien dat het dezelfde persoon is met of zonder 
mondmasker. ;-) 
In de school zal iedereen van het personeel nu een mondmasker dragen. 
Lees nog eens goed de vorige brief (13) waar veel info in staat. 

Kom je naar school zorg ervoor dat je boekentas op je rug is, dan kom je naar de 
tafel waar iemand zal staan om je handen met een spray te ontsmetten. 
Daar zal je ook gezegd worden waar je kind naar toe moet gaan. 
Voor Piramide: 
Kinderen van L6 gaan naar de opvang in de klas van meester Jeroen 
Kinderen van L1 - L2 gaan naar de opvang in de klas van juf Heleen
Kinderen van L3-L4-L5 en de kleuters gaan naar de opvang in de eetzaal.  
Er zal steeds iemand klaar staan om jullie hierbij te helpen. 
Voor Tilia: 
Vanaf 8u is er opvang, er was niemand die vroeger had doorgegeven, voorzien in 
Den Blizzard. Er staat ook steeds een leerkracht klaar om jullie te helpen. 

Het is een korte week, alleen maar maandag - 
dinsdag en woensdag. Donderdag en vrijdag 
zijn een wettelijke feestdag en vaste vrije dag. 

De week nadien is het een gewone week en 
dan gaan jullie terug een mail van Broekx 
krijgen om terug in te vullen , of jullie NIET 
naar de opvang komen of eventueel naar de 
noodopvang,  voor de volgende weken. 

	



	

Gelieve er rekening mee te houden dat je dat tijdig moet invullen want zodra de 
tijd is verstreken kan je je niet meer inschrijven omdat ik dan mijn roosters moet 
opmaken voor de leerkrachten en toezichters om het zo veilig mogelijk te 
organiseren. Bedankt voor jullie begrip. 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan de in/uitgang van de school. 
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 
• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via 

telefoon of via mail.
• Elk kind zal thuis zijn handen goed wassen en draagt liefst zijn boekentas 

op zijn rug. 
• Bij de ingang zullen de kinderen hun handen moeten ontsmetten met handengel, 

hier zal de directeur/leerkracht aan de poort staan om dit op de handen te spuiten 
zodat er niemand aan de spuitbus moet komen.

Wat als je kind ziek is? 
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 

corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de 
procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/
COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? 
Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of 
verder thuis blijft leren.

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende 
arts anders oordeelt.

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je 
dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. 
Die zal beslissen of je kind moet getest worden. 

•

We gaan er vanuit dat het niet nodig zal zijn maar als je kind zich niet aan de 
afspraken zou houden dan bellen we jullie op om je kind te komen ophalen. Dit om 
de veiligheid van de andere kinderen en het personeel te bewaren. 

Hoe wordt de opvang georganiseerd?
• Welke kinderen vangen we op?

o Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een 
cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.  

Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met de directie. 
• De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen, net zoals hun 

klasgenoten die thuis leren.
• We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken in de mate dat het mogelijk is 

overal dezelfde maatregelen (zie boven). 
• De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de 

groepjes leerlingen die les krijgen op school.    

Je zal nog regelmatig mails krijgen de volgende dagen en als de leerkrachten 
vragen om die te bevestigen wil je dat aub dan ook doen. Dank je wel. 
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Een kleine opmerking voor de ouders die naar de Franstalige nieuwsberichten 
luisteren. Hou er rekening mee dat de maatregelen verschillend kunnen zijn in de 
Nederlandstalige scholen. 

Samen zullen we er wel komen! Zorg goed voor jezelf en je familie. Ook al 
zien we jullie niet, we vergeten jullie niet! 

Vriendelijke groeten, 

Mimi Peremans 
GBS - Piramide & Tilia 

	


