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Samen op weg!
Beste ouders

Via deze weg nog even een update i.v.m. het coronavirus en onze werkwijze na de
paasvakantie.

CORONA
Woensdag 15 april 2020 – nationale veiligheidsraad
Volgende woensdag zal de nationale veiligheidsraad beslissingen nemen met
betrekking tot de Corona-maatregelen.
Pas dan zullen we met zekerheid kunnen zeggen wat we als basisschool
moeten doen vanaf 20 april 2020.
Verlenging
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de maatregelen die bestaan verlengd
worden.
We laten het via Gimme weten na de nationale veiligheidsraad van
woensdag.
Nieuw
Er zal waarschijnlijk nieuwe leerstof aangeboden worden via preteaching
waar jullie de werkwijze reeds van doorkregen..
Opvang
We zullen als school verder noodopvang voorzien in samenwerking met de
BKO De Leeuwtjes.
Die opvang is voor de kinderen van ouders die essentiële werkverplichtingen
hebben die ze niet thuis kunnen verrichten.
Het heeft echter geen zin om reeds nu al aan te melden aangezien we de
veiligheidsraad moeten afwachten.
De opvang in de school zal nog steeds zoveel mogelijk buiten gebeuren.
Er wordt géén specifiek spelaanbod gedaan.
De opgevangen leerlingen die lessen en taken hebben, kunnen die op school
maken.
Maandag 20 april 2020
Maandag 20 april zitten de leraren en ik samen om definitieve beslissingen te
nemen over hoe we verder aan de slag gaan.
We communiceren die onmiddellijk na het overleg (maandag 20 april 2020,
15.00u) via Gimme.
ZALIG PASEN
… feest van de HOOP!
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Hou het gezond, hou u aan de regels en geniet toch ook maar een beetje van
het zonnetje.

VRAGEN
: 011782088 vanaf 20/04
: voornaam.achternaam@gvbszoutleeuw.be (zie website)

We hopen uiteraard dat we elkaar gewoon terug op 20/04 mogen begroeten.
Als het aanhouden van de maatregelen echter noodzakelijk is voor de
volksgezondheid, zullen we er samen met jullie het beste van proberen te
maken.
Op maandag 20/04 mag je dan verdere berichtgeving van ons ontvangen via
Gimme.
De boeken (nieuwe blokken) en het rapport zullen dan op dinsdag 21/04 af te
halen zijn tussen 9.00u-15.30u.
We vragen met aandrang om de school niet te betreden en aan de poort een
seintje te geven op het nummer 011 78 20 88.
De boeken worden dan naar de poort gebracht.
Geen rijen, zelfs geen kind dat de klas in mag.
Het lijkt wel één lang-ge-rek-te Stille Zaterdag.
De pech van het virus hindert zelfs Pasen Onze gezondheid, kwetsbaar als glazen.
Laat ons zorgen voor onszelf dezer dagen
en ons allen samen gaan wagen
aan tekenen van verbondenheid met alle mensen
die we via zoveel wegen een zalig Pasen wensen!
Zorg goed voor jezelf en voor je naasten!
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Een belangrijk weetje…
Wij maakten als school de afspraak om niets op sociale media te plaatsen.
Elkaar zolang niet kunnen zien, vraagt heel wat van ons allemaal.
Een tip hierin is een groepchat tussen de leerlingen onderling (niet de klasleerkracht) te
organiseren.
Dit kan bijvoorbeeld via zoom.
Dat is een (video)chattool die stabiel is en door heel wat grotere organisaties gebruikt
wordt om mensen in "the cloud" bij elkaar te brengen.
Je kan via deze website zoom installeren.
Verzorg jullie goed en hou je aan de strikte maatregelen want dat is enorm belangrijk.
NOOT: Het schoolfeest van 16/05 zal niet doorgaan o.w.v. de maatregelen.
Met vriendelijke groet
Het schoolteam
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