Mechelen,
dinsdag 28 april 2020

Beste ouders
Hopelijk zijn jullie en jullie familie nog in prima gezondheid.
We staan alweer aan de vooravond van een nieuwe week "leren op afstand". Uiteraard zijn er hier
en daar een aantal obstakels en uiteraard is er een extra belasting voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Maar we zijn ervan overtuigd dat we er samen, school en ouders, het beste van kunnen
maken!
Vrijdag 24 april ll. besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de scholen geleidelijk kunnen openen
op maandag 18 mei. Vrijdag 15 mei kan er al eventueel proefgedraaid worden.
Op dit ogenblik zijn er nog heel wat onduidelijkheden bij het exitscenario dat naar voor werd geschoven. De veiligheid van alle leerlingen en alle personeelsleden is een absolute basisvoorwaarde bij een eventuele heropstart van de school.
Deze week zullen we gebruiken om in samenwerking met de preventieadviseur, het schoolbestuur
en de directieteams uit te zoeken of we en op welke manier we die heropening kunnen realiseren. De afgelopen 6 weken voelden we een enorm wederzijds respect tussen ouders en school.
Ook de volgende hindernis kunnen we samen aan.
Voor de opvang van 4 mei tot 14 mei willen we graag opnieuw vragen om via mail te laten weten
of jullie hiervan gebruik willen maken. We zijn er ons van bewust dat er hoe langer hoe meer ouders
terug zullen moeten gaan werken. Hiervoor willen we graag de opvang ’s morgens laten starten
om 07.30u. In de mail aan directie@coloma.be graag de dagen en uren van opvang en een attest
van beide werkgevers en dit voor donderdag 30 april.
Zolang er nog één van de ouders van thuis uit mag werken is het advies kinderen ook thuis te laten.
We zullen als school zo snel mogelijk communiceren over de organisatie van een mogelijke heropening van onze school later.
We willen jullie nogmaals bedanken voor het eindeloze begrip en voor de flexibiliteit die jullie dag
in, dag uit tonen!
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