Hallo
We staan met onze school voor een hele grote uitdaging…
Samen met onze leerlingen, ouders en teamleden zullen we de komende periode met volle moed, veel
enthousiasme en motivatie aangaan en streven we allen één gezamenlijk doel na…

Samen school maken

Ik wens verder iedereen een steunende en helpende hand toe! Een hand die je nooit loslaat, een hand die
je doorheen alle taken leidt, een hand die steeds over je waakt…

Hou vol en bewaak jezelf, je gezin en familie!

Pascal Scheyvaerts
Directie

Vanaf 18.05.2020 (= GEEN proefdag op 15.05!!!) zal onze school volgende taken uitvoeren:
A.
B.
C.
D.
E.

Organiseren van lesdagen op school
Organiseren van afstandsleren/ preteaching
Organiseren van opvang
Opvolgen van kwetsbare leerlingen
Algemene veiligheid bewaken

We hebben heel wat keuzes moeten maken, rekening houdend met







De draagkracht van de juffen/ meesters
Hoeveelheid personeel
De infrastructuur
De draagkracht van de gezinnen
Wettelijke bepalingen
…

Ook nu willen we onze ambitie van een school die kwalitatief onderwijs aanbiedt, blijven nastreven en
hebben we de lat hoog gelegd…

Beslissing? A. Organiseren van lesdagen op school …
Vanaf 18.05.2020 krijgen de klassen 1A/B en 2A/B les op maandag/ dinsdag/ donderdag en vrijdag.
Deze lesdag start om 08.30uur en stopt om 15.00uur
Op woensdag is er geen lesdag, wel opvang op school (zie verdere info punt B!)
Leerkrachten:






1A: Juf Ines/ juf Rani
1B: Juf Monique/ juf Ellen/ Juf Kimberly
2A: Juf Kristien
2B: meester Guy
2C (nieuw samengestelde groep): juf Kim

Op woensdag is er geen lesdag, wel opvang op school (zie verdere info punt B!
Hygiënische maatregelen zijn onder andere: ontsmetting handen en voorwerpen, afstand houden, digitale
temperatuurmeting,…
We vragen de kinderen naar school te komen daar deze klassen geen preteaching meer kunnen
organiseren!

Vanaf 18.05.2020 krijgt klas 6 les op maandag/ dinsdag/ donderdag en vrijdag.
Deze lesdag start om 08.30uur en stopt om 12.05uur.
De leerlingen kunnen om 12.05uur naar huis gaan. Deze dag komen zij niet meer terug!
De leerlingen kunnen echter ook in de klas tot 15.00uur blijven (= huiswerkklas).
Op woensdag is er geen lesdag, wel opvang op school (zie verdere info punt B!)

Leerkrachten: Juf Nele/ juf Gwen/ juf Charlotte
Hygiënische maatregelen zijn onder andere: ontsmetting handen en voorwerpen, afstand houden, digitale
temperatuurmeting,…
We vragen de kinderen naar school te komen daar deze klassen geen preteaching meer kunnen
organiseren!

Beslissing? B. Organiseren afstandsleren/ preteaching…
Klassen Blauw- Oranje- Wit- Paars- Rood- Geel- Groen- 3-4-5 krijgen preteaching tot…?
Dit doen we op dezelfde manier via Smartschool! Hier en daar kunnen kleine aanpassingen worden
doorgevoerd…

Op woensdag zullen de kleuterschool en de klassen 3-4-5 een bewegingsactiviteit ontvangen. Er is op
deze dag geen Live- moment meer!
Maak u niet ongerust...Onze leerkrachten kiezen de leerstof zorgvuldig uit en ook volgend schooljaar zal
deze leerstof voldoende worden herhaald!

Beslissing? C. Organiseren van opvang…
Voorschoolse opvang (Te betalen)
Wie?



Leerlingen kleuterschool
Leerlingen lagere school (alle klassen)

Waar?




Leerlingen kleuterschool via het middelste hek Wolvenstraat (volg de instructies!)
o Kleuterblok+ speelplaats kleuterschool
Leerlingen klas 3-4-5 via het middelste hek Wolvenstraat (volg de instructies!)
o Eetzaal+ speelplaats kleuterhuis
Leerlingen klas 1-2-6 via onderste hek Wolvenstraat (volg de instructies!)
o Turnzaal+ speelplaats lagere school

Wanneer?



Maandag/dinsdag/ woensdag/donderdag/ vrijdag
07.30-08.30uur

Hygiënische maatregelen?


Ontsmetting handen en voorwerpen, afstand houden, digitale temperatuurmeting,…
Indien het mogelijk is, laat u uw kind thuis, dit is veiliger!

Dagopvang
Wie?



Leerlingen kleuterschool
Leerlingen klas 3-4-5 (op woensdag ook andere klasgroepen)

Waar?



Leerlingen kleuterschool via het middelste hek Wolvenstraat (volg de instructies!)
o Kleuterblok+ speelplaats kleuterschool
Leerlingen klas 3-4-5 via het middelste hek Wolvenstraat (volg de instructies!)
o Eetzaal+ speelplaats kleuterhuis

Wanneer?



Maandag/dinsdag/donderdag/ vrijdag van 08.30-15.00uur
Woensdag steeds van 08.30- 12.05uur

Preteaching?


We vragen de kinderen van klas 3-4-5, indien mogelijk hun eigen mediamiddelen
(laptop, tablet) mee te brengen opdat zij hun taken kunnen maken.

Hygiënische maatregelen?


Ontsmetting handen en voorwerpen, afstand houden, digitale temperatuurmeting,…
Indien het mogelijk is, laat u uw kind thuis, dit is veiliger!

Naschoolse opvang (te betalen vanaf 16.00uur)
Wie?



Leerlingen kleuterschool
Leerlingen lagere school (alle klassen)

Waar?




Leerlingen kleuterschool via het middelste hek Wolvenstraat (volg de instructies!)
o Kleuterblok+ speelplaats kleuterschool
Leerlingen klas 1-2-6 via onderste hek Wolvenstraat (volg de instructies!)
o Turnzaal+ speelplaats lagere school
Leerlingen klas 3-4-5 via het middelste hek Wolvenstraat (volg de instructies!)
o Eetzaal+ speelplaats kleuterhuis

Wanneer?



15.00-17.00uur
NIET op woensdag!
o 12.05-18.30uur: Opvang ‘Pagadder’- gemeente Haaltert 053/85 86 57

Hygiënische maatregelen?


Ontsmetting handen en voorwerpen, afstand houden, digitale temperatuurmeting,…
Indien het mogelijk is, laat u uw kind thuis, dit is veiliger!

Beslissing? D. Opvolgen van kwetsbare leerlingen…
De zorgwerking , die door de inzet van de zorgleerkrachten in opvang en klas, wordt beperkt, zal zich
richten naar de meest kwetsbare leerlingen en gezinnen.
We blijven uiteraard in contact met logopedisten en andere begeleiders en volgend de verschillende
trajecten zo goed mogelijk op…

Beslissing? E. Algemene veiligheid bewaken





De veiligheid van onze leerlingen en teamleden staat steeds voorop.
De beslissingen van de school steunen onder andere op een interne risico- analyse, uitgevoerd
door de preventieadviseur.
Op verschillende plaatsen zullen instructies ophangen. Lees deze zorgvuldig na!
De schoolGEBOUWEN zullen enkel door de teamleden/ leerlingen mogen worden betreden.

Andere personen zijn niet toegelaten! Op bepaalde plaatsen binnen het schoolTERREIN zullen
ouders wel worden toegelaten. Lees de instructies zorgvuldig na!

Andere weetjes?


Doordat de handen van onze kinderen vaak worden gewassen/ ontsmet is het belangrijk dat u de
handjes ’s morgens en ’s avonds voldoende verzorgt/ hydrateert.




Kinderen zijn niet verplicht een mondmasker/ handschoenen te dragen.
Wenst u iemand te spreken? Bel dit telefoonnummer 053/83 94 46 of stuur een mail opdat een
afspraak kan worden gemaakt
o Pascal Sheyvaerts
directeur
directie@debloesem.net
o Stijn Beerens
ICT& opvang – coördinator
ictco@debloesem.net
o Lara Monsaert
Preventieadviseur
lara.monsaert@debloesem.net
o Hilde Muylaert
zorgleerkracht
zorgleerkracht@debloesem.net
o Secretariaat
secretariaat@debloesem.net
o Leerkrachten
Smartschool- mail

