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NIEUWSBRIEF APRIL 2020
Beste ouders en kinderen,

Ten Aard 31 maart 2020

Dit is een speciale editie van onze maandelijkse nieuwsbrief …. zonder de
gebruikelijke activiteitenkalender maar enkel met “corona”-nieuws.
Het ganse schoolteam en ikzelf hopen dat u allen in goede gezondheid mag verkeren.
Ondertussen hebben onze klasleerkrachten geprobeerd om in contact te blijven met jullie
via mail, via besloten groep op Facebook of via onze schoolwebsite. We trachten onze
kinderen zo “op afstand” opdrachten mee te geven die thuis kunnen gemaakt worden.
Het doel van dit afstandsleren is om onze leerlingen in het ritme te houden, voeling te
laten behouden met de school en de reeds aangeleerde leerstof te laten inoefenen.
Nieuwe leerstof aanbieden doen we (nog) niet.
Bij vragen mag u steeds de klasleerkracht van uw kind(eren) contacteren.
Spijtig genoeg zijn er enkele personeelsleden ziek of maken ze zich zorgen om naaste
familieleden. Ik wil u via deze weg vragen om uw medeleven en begrip hiervoor.
1.Lessen opgeschort
De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen voorlopig verlengd tot
en met zondag 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze
nog met 2 weken verlengd worden, tot en met 3 mei. Over het opschorten van de lessen
na de paasvakantie is dus op dit moment nog niets zeker.
Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan beperken we ons niet meer
tot het aanbieden van geziene leerstof. We schakelen dan over naar ‘preteaching’ van
nieuwe leerstof. Over de precieze invulling verneem je IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
(ten laatste op vrijdag 17 april) meer, maar voorwaarde is alvast dat dit voor iedereen
haalbaar blijft: leerlingen, ouders, leraren en directies.
Ik volg de richtlijnen van de overheid en het ministerie van Onderwijs op de voet en zal u
na deze datum via een extra nieuwsbrief verder blijvend informeren.
2.Eerste communie en vormsel
Vanuit het bisdom kreeg ik volgende mededeling :
De Belgische bisschoppen hebben beslist om de vieringen van het vormsel en de eerste
communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet te laten doorgaan.
De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober.
De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar.
Elk bisdom werkt een eigen regeling uit en communiceert daarover.
Ik citeer uit de mail van pastoor Dirk (onze parochiepriester) die ik deze week ontving :
“De eerste communies in Geel zijn uitgesteld tot in het najaar. Dit was een
beslissing die we zelf konden nemen. Je kan voor het meest recente nieuws over de
pastoraal in Geel steeds terecht op www.pastoraleeenheidgeel.be”

3. Schoolfeest
Doordat wij de nodige voorbereidingen niet kunnen treffen, zal ons schoolfeest op
zaterdag 16 mei niet kunnen plaats vinden.
4.Opvang op school tijdens de paasvakantie
Het basisprincipe blijft dat kinderen maximaal thuis worden opgevangen. Dat gebeurt
gelukkig ook, zo blijkt uit cijfers van het beleidsdomein Onderwijs & Vorming. Op onze
school zijn er dagelijks 2 tot 6 kinderen in onze opvang.
Er zijn 2 groepen van gezonde leerlingen voor wie de opvang georganiseerd wordt op
onze school :
-Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. Deze
ouders kunnen niet thuis werken, want ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen
die hulp nodig hebben, werken bij het openbaar vervoer of in de veiligheidssector,
voedingsindustrie, distributie ...
-Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
Tijdens deze paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze mogen dan
geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de
vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende
voorzorgsmaatregelen.
Wie van deze noodopvang tijdens de paasvakantie gebruik wil maken (tijdens de normale
schooluren vanaf 8.15u tot 15.40u), stuurt een mailtje naar directie@vbsgeta.be, ten
laatste zondagmiddag 5 april.
Vrijwillige personeelsleden van onze school zullen via een beurtrol de opvang van onze
schoolgaande kinderen in onze eigen school verzorgen.
Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een
bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk
blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen van buiten
de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).
Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen.
Binnen de groep zelf ontwikkelt zich dan groepsimmuniteit.
Mag ik u vragen om nog steeds zoveel mogelijk uw kinderen thuis op te vangen ?
Zo zorgen we er samen voor dat het besmettingsgevaar voor ieder minimaal blijft.
Op paasmaandag en woensdagnamiddag zal onze school gesloten zijn. Wie dan opvang
nodig heeft, kan beroep doen op de opvangdiensten van Stad Geel en schrijft zich in via
https://www.geel.be/aanvraag-opvang-paasvakantie
5.Tot slot
Aan alle kinderen en familie een fijne paasvakantie gewenst.
Bedankt aan iedereen voor zoveel volgehouden inzet in deze moeilijke tijden !
Verzorg jezelf en elkaar
Hopelijk tot gauw …
Ellen Beyens, directie
en het ganse schoolteam

Volgende nieuwsbrief : ten laatste op vrijdag 17 april

