HEROPSTART
school

Kruisem, 7 mei 2020

Beste ouders,
Op vrijdag 24 april kregen we te horen dat het 1ste, 2de en 6de leerjaar vanaf maandag
18 mei opnieuw kan opstarten. Op vrijdag 15 mei zullen we een dagje proefdraaien.
Als school mochten we de keuze maken om volle of halve dagen te werken met de
kinderen. We pakken het als volgt aan.
1ste , 2de en 6de leerjaar
Wij opteren voor volle dagen. Op maandag en donderdag komen de leerlingen van het
1ste, 2de en 6de leerjaar met een even nummer naar school en op dinsdag en vrijdag de
leerlingen met een oneven nummer. Enkel zo is het mogelijk dat iedere leerling steeds
bij zijn eigen leerkracht kan blijven (bubbel).
De klasleerkrachten zullen nog een lijst doorsturen zodat het duidelijk is welke dag uw
kind verwacht wordt. We werken met een combinatie van Padlet en les in de klas.
Opvang
Kinderen van het kleuter en leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar mogen voorlopig
niet naar school!!!
De werking voor deze groep blijft hetzelfde. Je krijgt mailtjes van de klasleerkracht,
werkt verder aan de Padlet (3de, 4de, 5de leerjaar), de kleuters krijgen een filmpje/
werkje,…
Er wordt wel opvang voorzien (ook voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar die op
bepaalde dagen geen les krijgen), maar enkel voor kinderen van ouders uit de 3 gekende
groepen.
De leerkrachten van het kleuter en de resterende leerkrachten van het lager zullen deze
taak op zich nemen. Indien ouders, beroepshalve, niet in de mogelijkheid zijn om hun
kinderen op te vangen, vragen wij een attest van de werkgevers.
Aanpak
Al onze leerlingen komen binnen langs de schuifdeur. Daar ontsmetten we hun handen en
verdelen we de leerlingen voor de opvang naar de speelplaats van de kleuters en de
leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar naar de speelplaats van het lager.
De leerlingen blijven in hun bubbel van 08.30 uur tot 16.15 uur!
Leerlingen die ’s middags op school blijven, brengen hun boterhammen mee.
Om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk
weten hoeveel leerlingen wij mogen verwachten in onze opvang.

Mogen wij vragen om onderstaand strookje enkel in te vullen indien uw kinderen naar de
opvang zullen komen.
Gelieve dit ten laatste tegen woensdag 13 mei te doen.
Indien opvang helemaal niet nodig is, hoeft u niets te doen.
Met vriendelijke groeten,
Peter Berlamont
Directie GBS De “Weide” Wereld

NAAM KIND ………………………………………………………………..
KLAS: ………………………………………………………………………..
zal aanwezig zijn in de opvang van de school op volgende dagen (omkring VM of NM)
MAANDAG
VM
MAANDAG
VM
MAANDAG
VM

11/05
NM
18/05
NM
25/05
NM

DINSDAG 12/05
VM
NM
DINSDAG 19/05
VM
NM
DINSDAG 26/05
VM
NM

WOENSDAG 13/05
VM
NM
WOENSDAG 20/05
VM
NM
WOENSDAG 27/05
VM
NM

DONDERDAG 14/05
VM
NM
DONDERDAG 21/05
VM
NM
DONDERDAG 28/05
VM
NM

VRIJDAG 15/05
VM
NM
VRIJDAG 22/05
VM
NM
VRIJDAG 29/05
VM
NM

Gelieve aanpassingen wekelijks voor donderdag voor de week daarna naar de
klasleerkracht door te sturen!
Gelieve dit strookje via mail aan de klasleerkracht te bezorgen!

