Beste ouders
Het eerste, tweede en zesde leerjaar hebben hun eerste schooldag achter de rug.
We zijn benieuwd naar de ervaring van uw kind en dit mag steeds aan de leerkracht gemeld worden.
De vraag bereikte ons waarom we met halve lesdagen werken. Er werd gezocht naar het meest
ideale voor de kinderen.
Zo zien we de kinderen frequenter en kunnen we sneller hulp bieden waar nodig.
Halve lesdagen zijn tevens een keuze binnen de meeste scholen in de scholengroep Komo. Deze
keuze gebeurde tevens in samenspraak met de preventiedienst en aan de hand van het opstellen van
de nodige risicoanalyses qua hygiëne en veiligheid.
Vanuit de ervaring als schoolteam was deze eerste schooldag voor ons heel goed verlopen. De
kinderen waren heel enthousiast, net zoals de juffen en meesters! Iedereen heeft er van genoten.
Het was ook heel fijn om te zien hoe hard er gewerkt is thuis, heel erg bedankt aan alle ouders
hiervoor!

We willen echter de kinderen en kleuters niet uit het oog verliezen, waarvoor we de lessen op
school (nog) niet kunnen opstarten.
We beseffen hoe hard iedereen zijn best doet van jong tot oud om gemotiveerd te blijven en samen
school te maken.
De overheidsopdracht om noodopvang te voorzien voor kinderen, naast het lesgeven in de klas en
het opvolgen van alle regels omtrent veiligheid en hygiëne vergt extra personeel. Die moeten we
helaas op momenten putten uit de leerkrachten die aan afstandsleren doen. We proberen dit te
beperken en we hopen op iedereen zijn hulp om niet onnodig gebruik te maken van deze
noodopvang.
Maar graag stellen we iedereen gerust, ons schoolteam doet er alles aan om ook het
afstandsonderwijs kwaliteitsvol te blijven ondersteunen via lesmomenten met de eigen
(kleuter)leerkracht. De boodschap dat er ondertussen meer kleuters in de opvang mogen heeft ook
de consequentie dat er voldoende lokalen en leerkrachten moeten zijn om die kleuters op te vangen.
Zolang de veiligheidsvoorschriften voor het opvangen van de kinderen uit het eerste, tweede en
zesde leerjaar blijven zoals ze nu zijn, lukt het niet om de capaciteit aan kleuters te vergroten. Van
zodra hier meer versoepeling in komt en er een nieuw opvangplan is gemaakt aan de hand van een
risicoanalyse (en is goedgekeurd) brengen we jullie zeker op de hoogte.

Om volgende week in goede banen te leiden, vragen we graag jullie aandacht voor:
- Het opvolgen van de aanwijzingen van het personeel en aanwezige pictogrammen
- Kinderen die moeten blijven eten op school of gebruik moeten maken van de naschoolse opvang
een drinkbus met water of een hersluitbaar flesje water meegeven.
- De veiligheidsmaatregelen te respecteren, hou minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders en
kinderen.
- NA de lesdag gaan de kinderen die opgehaald worden onder begeleiding naar de kerkpoort, waar je
je kind terug kan ophalen
- Indien je je kind(eren) op een ander tijdstip ophaalt of brengt, neem je contact op met het
secretariaat op het nummer 015/416865
- Kinderen in de noodopvang, die niet in het eerste, tweede of zesde leerjaar zitten, dienen hun
huiswerkbundels mee te brengen.
Zij zullen net als de kinderen thuis ook kunnen deelnemen aan praatbox/bingel/kweetet/….
- Kinderen in de noodopvang mogen een leesboek meebrengen, maar dit hoeft zeker niet. We
beschikken over voldoende boeken, spelletjes,… die regelmatig ontsmet worden.
- En we vragen nogmaals om de noodopvang niet onnodig te gebruiken.

Bedankt voor de goede samenwerking en we wensen jullie een aangenaam weekend
Schoolteam Sint Jozef Coloma
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