
	

 

   Coronavirus: Update 26/05/2020 
 
Beste ouders,  

In de vorige update -brief heb ik reeds uitgelegd dat we het moeilijk zouden hebben om 
het “ advies”  - nog geen beslissing - om de scholen open te zetten voor meer kinderen 
en kleuters te kunnen doen vanaf 2 juni. 
In de vorige beslissing van de Veiligheidsraad was er gesproken van 8 juni en 
vermoedelijk zullen daartegen ook de voorwaarden wat eenvoudiger worden… 
We hebben nu éénmaal geen klassen van 88m2…;-) of geen 10 leerkrachten op 
overschot…

Na enkele dagen te puzzelen, hebben we gezien dat het ons niet zal lukken om op 2/6 
meer kinderen op een veilige manier toe te laten in de school in de klassen en vooral op 
de speelplaats en tijdens de middagpauze. 
Morgen zal er misschien een beslissing komen maar we wachten er niet meer op en ik 
wil jullie meer duidelijkheid geven voor de week van 2 tot en met 5 juni. 

Wie zal er er les blijven volgen: 
Voor Piramide: 
Dinsdag 2 juni: L2AB en L6ABC
Woensdag 3 juni: L1AB
Donderdag 4 juni: L2AB en L6ABC 
Vrijdag 5 juni: L1AB

Voor Tilia: 
Dinsdag 2 juni: L2
Woensdag 3 juni: L1 en L6
Donderdag 4 juni: L2 
Vrijdag 5 juni: L1en L6 

Vanaf 8/6 zal er een ander rooster komen zodat iedereen de kans zal krijgen  om toch 1 
of 2 dagen of ½ dagen naar de school te komen. Waarom met ½ dagen werken? 
Zo zijn er minder kinderen in de middagopvang ook al weten we dat dit niet gemakkelijk 
is voor de ouders. Voor L6 lukt dit heel goed en we gaan er vanuit dat dit ook voor L5 zal 
lukken. 
Ook voor de kleuters zoeken we een mogelijkheid om enkel dagen naar school te 
komen. Maar indien het niet nodig is vragen we om de allerkleinste nieuwe kleuters niet 
naar de school te sturen omdat het een zeer bizarre start van hun schoolcarrière zou zijn 
en de allerkleinsten verdien het om geknuffeld te worden door hun juf en dat mag nu 
even niet… 
Hoe graag we het ook zouden willen… maar veiligheid gaat voor alles. 

Dus ik vraag aan jullie en aan jullie kinderen maar ook aan de leerkrachten nog even 
geduld. Jullie krijgen straks een mail met de mogelijkheid om in te vullen indien jullie 
kinderen naar de opvang zouden moeten komen op de dagen dat ze les hebben ( voor 
en naschoolse opvang zodat we dat nog beter kunnen organiseren) of op dagen dat ze 
geen les hebben. 

	



	

Hert is super om te zien hoe jullie er ook steeds voor zorgen om tijdig jullie 
kinderen te brengen en te halen. 

Niet vergeten als je naar de school moet komen… 

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 handgel, de 

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

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 en tot…  

Mimi Peremans, 
Directeur 
GBS - Piramide & Tilia 
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