Vrije Basisschool Sint-Hubertus
Aardseweg 2 – 2440 Geel
Tel. : 014/85 29 98
e-mail: directie@vbsgeta.be

NIEUWSBRIEF 7 MEI 2020
“Heropstart van L1,L2 en L6 en opvang op onze school”
Beste ouders en kinderen,

Ten Aard, donderdag 7 mei 2020

Zoals beloofd vindt u in onderstaande nieuwsbrief alle praktische info over de heropstart van onze
school terug. We geven graag iedere ouder deze informatie mee.
Lees zeer aandachtig wat voor u en uw kind(eren) van toepassing is ! Enkel met uw
samenwerking kunnen wij onze school weer veilig en georganiseerd opstarten.
Voor de ouders van kinderen van L1,L2 en L6
1.Verdeling van onze klassen in groepen
Zoals jullie weten, besliste de overheid om de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar vanaf
vrijdag 15 mei opnieuw naar school te laten komen mits de nodige veiligheidsmaatregelen.
Wij hopen alvast iedereen te mogen verwelkomen! Mocht er een reden zijn om je kind niet naar
school te sturen, dan willen we dit uiteraard vernemen.
We hebben ervoor gekozen om onze kinderen les te geven op 4 voormiddagen nl. op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van telkens ongeveer 4 lestijden. De voorbije weken hadden
wij geen kinderen in de opvang op woensdag. Vanaf heropening zal onze school wekelijks op
woensdag een extra keer gepoetst en ontsmet worden door een poetsfirma.
Wij hopen dat u woensdag opnieuw zelf kan voorzien in opvang van uw kind(eren) .
Ons schoolteam zal die voormiddag gebruiken voor overleg, voorbereiding- en evaluatiemomenten.
De klasleerkracht laat u weten in welke groep uw kind behoort via mail met het volgende
weekschema. Ter voorbereiding ontvangt u ook een foto met het lokaal en de plaats van
uw kind in de klas.
Er starten 121 kinderen. Elk leerjaar is verdeeld in 4 groepen en ondergebracht in 1 blok.

L1 : 39 lln. in blok A (VP 1)
L1A : groep A : 10 lln in klas L1A met juf Miet en groep B : 10 lln in kleuterklas K3A met juf Anke
*Juf Anke Frederickx heten we welkom op onze school. Zij vervangt juf Greet tot einde schooljaar.
L1B : groep C : 10 lln in klas L1B met juf Paulien en groep D 9 lln in kleuterklas K3B met meester Nick
*Juf Paulien Helsen blijft juf Gonda vervangen tot einde schooljaar.
Juf Lief (zorg- en gymjuf kleuters)en juf Suzy (administratieve medewerker) zorgen voor extra
hulp voor blok A.
L2 : 48 lln. in blok C (VP 2)
L2A : groep A met 12 lln in klas L2A met juf Sofie en groep B met 12 lln. in klas L4A met juf Els
L2B : groep C met 12 lln. in klas L4B met juf Yolien en groep D met 12 lln. in klas LL3 met juf Suzy
Juf Anja (co-teacher)en juf Marleen (adm medewerker en poets) zorgen voor extra hulp voor
blok C
L6 : 34 lln. in blok D (VP 2) :
L6A : groep A met 9 lln. in klas L6A met juf Karine en groep B met 8 lln.in klas L5 met juf Lieve
L6B : groep C met 9 lln. in klas L6B met meester Jeroen (tvv juf Sarah) en groep D met 8 lln. in klas
L2B met juf Tessa
Meester David (zorgcoördinator) en juf Stephanie (L.O.) zorgen voor extra hulp voor blok D

2. Verloop van een klasdag
1.Onthaal : Onze kinderen worden onthaald door 2 personeelsleden aan de schoolpoort. Ouders
zetten hun kinderen af en komen niet op de speelplaats. Het is heel belangrijk dat uw kind op
het afgesproken tijdstip en langs de afgesproken poort de speelplaats betreedt !
Zie onderstaand schema.
2. Handen wassen : Elk kind wast voor het betreden van het klaslokaal de handen aan de
wasbakken op de speelplaats.
3. Social distancing-regel : Er zullen markeringen op de speelplaats aan de wasbakken staan waar
de kinderen kunnen plaats nemen om te wachten, op 1,5m afstand van elkaar.
Klas

VP 1
L1A
L1B
VP 2
L2A
L2B
L6A
L6B

Schoolpoort
Aankomst
Vertrek

Uur van aankomst
Handen wassen
op speelplaats

Start les

Uur van
vertrek

Fazantenstraat
Fazantenstraat

8.15u
8.30u

8.30u
8.45u

11.30u
11.45u

Reebokstraat
Reebokstraat
Aardseweg
Aardseweg

8.15u
8.30u
8.45u
9.00u

8.30u
8.45u
9.00u
9.15u

11.30u
11.45u
12.00u
12.15u

*wie met de fiets komt, kan gebruik maken van het fietsenrek voor L1 : VP 1, L2 en L6 : VP 2
4.Pauze : elke groep zal een afzonderlijke pauze houden van een 10-tal minuten op de speelplaats.
Tijdens deze pauze : toiletbezoek, handen wassen, koek of fruit eten en drinken, handen wassen.
Na de pauze worden de lessen terug hervat in hetzelfde klaslokaal met dezelfde klasgroep.
Zorg voor een gezonde versnapering in een doosje en een afsluitbare drinkbus met water.
5. Na de lessen : ’s middags worden de kinderen naar een opvangklas gebracht, gaan ze
zelfstandig via de rijen naar huis (te voet of met de fiets) of worden ze opgehaald aan de
schoolpoort. Let op : dezelfde schoolpoort als bij aankomst : voor L1 aan de Fazantenstraat, voor
L2 aan de Reebokstraat en voor L6 aan de Aardseweg. Ouders blijven aan de schoolpoort wachten.
Voor alle ouders
4. Opvang nodig ? : inschrijven a.u.b. !
Zolang onze kleuterschool niet mag heropenen vanuit de overheid, zullen onze kleuterjuffen,
kinderverzorgster en opvangmoeder instaan voor de noodopvang van kinderen op onze school.
Graag geven we ook nog mee dat voor de noodopvang volgende regels nog steeds van kracht
blijven:
-Enkel voor kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid,
voedingsnijverheid, distributie…) en / of in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet
meer zelf kunnen opvangen.
-Ouders die thuis werken, vangen zelf hun kinderen op (ook indien slechts één ouder thuis
aanwezig is)
-Ouders van kinderen die ziektesymptomen vertonen, zullen onmiddellijk opgebeld worden om hen
te komen ophalen.
-Kinderen die ziek zijn, blijven thuis. Een afwezigheidsattest : ziektebriefje vanuit de school of
doktersattest , enkel voor L1,2 en 6, is dan vereist.
Voor de ouders van schoolgaande leerlingen (L1,2 en 6) vragen wij u met aandrang, om in
de mate van het mogelijke, uw kinderen ‘s middags af te halen en in de namiddag thuis op te
vangen.
Ook voor de ouders van de andere leerlingen (L3,4 en 5) en onze kleuters roepen wij op
om zo veel mogelijk de kinderen thuis trachten op te vangen.
Wij streven, conform de richtlijnen van de overheid, om aparte contactbubbels te organiseren
voor de kinderen in de opvang (=niet-schoolgaande kinderen) en schoolgaande kinderen die
’s namiddags mogelijks naar de opvang komen, te behouden.

Indien u toch opvang nodig hebt op schooldagen van vrijdag 15 tem woensdag 20 mei, kan u
dit doorgeven via onderstaande link. Ouders die geen opvang nodig hebben, vullen dit niet in.
https://docs.google.com/forms/d/15hSsB0lq9MtB_OErdx3zb205BbqXN6NKR2cnEdEK9L
E/edit

Gelieve dit ten laatste tegen woensdagavond 13 mei in te vullen zodat we de
opvang optimaal kunnen voorbereiden. Voor elk kind vul je een aparte
inschrijving in ! Enkel voor ouders die opvang nodig hebben a.u.b.
In de volgende nieuwsbrief komt een inschrijvingsmogelijkheid van maandag 25 tem 29 mei.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, zal u bericht krijgen naar welk opvanglokaal op onze
school u uw kind(eren) ‘s ochtends naartoe mag brengen en weer kan afhalen. (ten laatste via mail
op donderdag 14 mei)
5.Resultaten van onze bevraging afstandsonderwijs
In vorige nieuwsbrief riepen wij u op een bevraging in te vullen. Bedankt voor uw deelname !
Hierbij de weergave in % van de ouders van de 220 leerlingen die invulden :
Over het weekschema : 73,1% zeer duidelijk, 26,4% duidelijk, 0,5% niet duidelijk
Over de hoeveelheid opdrachten : 88,9% vindt dit voldoende, 8,8% te weinig, 2,3% te veel
Over de inhoud van de opdrachten : 91,6% op gewenst niveau, 1,9% te moeilijk, 6,5% te
gemakkelijk
Het verwerken van de opdrachten : 58,8% prima, 34,3% haalbaar, 6,9% moeizaam
Dagelijkse besteding aan schooltaken : 32,9% minder dan 1u , 1-2u 41,7%, 2-3u 22,7% en
meer dan 3u 2,8%
Verwerking van de opdrachten : 6,5% volledig zelfstandig door uw kind, 29,2% meestal
zelfstandig, 43,1%met enige hulp, 21,3% met veel hulp
Voldoende contactmomenten met de leerkracht : 94% ja, 6% neen
Veranderen aan ons afstandsonderwijs : 70% niets het is prima zo, 13,6% door aanbod van
oefeningen op papier ipv digitaal, 16% door (meer) instructiefilmpjes van de leerkracht, 15% door
extra opdrachten of oefeningen aan te bieden.
Uit de bevraging bleek ook dat 55,2% van de ouders van kleuters, leerlingen L3,L4 en/of L5 hun
kind(eren) thuis kan opvangen
Wij zijn erg tevreden met deze resultaten. Hieruit blijkt dat ons aangeboden afstandsonderwijs zeer
goed scoort !
Een dikke proficiat aan al onze leerkrachten !! En u als ouder voor de inspanningen op
afstand ! Wij houden de komende tijd deze feedback in acht.

Zolang de overheid de andere nog niet laat opstarten, zullen de klasleerkrachten van L3,4 en 5 aan
de leerjaren 1,2 en 6 ook les geven. Dit om de richtlijn van max. 14 kinderen per groep te kunnen
naleven.
Graag dus uw begrip voor de komende wijzigingen in persoonlijke contacten met uw kind of
zorgmomenten vanwege de klasleerkrachten L3, 4 en 5. Zij trachten de combinatie-opdracht te
volbrengen : het voorbereiden van nieuwe lessen; fysiek lesgeven én het voorbereiden
onderhouden van onderwijs op afstand voor hun eigen klas.
Ook de klasleerkrachten van L1,2 en 6 zullen vanaf 15 mei geen (instructie)filmpjes meer posten.
Dit wordt door het fysiek lesgeven vervangen.
Een schema van activiteiten/lessen per week blijven we via mail bezorgen.

6. “Niet-corona”-nieuwtjes
6.1.De voorbije weken werden er in onze school schilderwerken uitgevoerd. Onze opvangzaal, de
kleedkamers en gymzaal, de gang van K3 en L1 (blok A), de gang en kapstokken van L2A, L3, L4
(blok C) en onze bib/zorgklasje werden opgefrist met nieuwe kleuren. Ook de buitenmuren van
blok C werden terug gewit.
6.2.Tijdens deze coronatijden kwam de ooievaar langs. Juf Sarah (L6B) en Jurgen werden de
trotse ouders van dochter Ella op vrijdag 10 april. Allen stellen het wel. Dikke proficiat vanwege al
onze kinderen en het ganse schoolteam !
Juf Nathalie, die op onze school een interim in L1B deed en vorig jaar samen met juf Lieve in L5 les
gaf, kreeg samen met haar partner Tom hun zoontje Vic, een broertje voor Noor.
6.3.Berichtje van het CLB : de vaccinaties voor de leerlingen van het 1ste leerjaar zullen dit
schooljaar nog toegediend worden op school. Een precieze datum volgt nog. De vaccinaties voor L5
werden reeds toegediend op onze school.
6.4. Nieuws vanuit de ouderraad :
-De kledinginzamelactie van april vindt plaats op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei.
Verdere info op de site van onze ouderraad www.ouderraadvbsgeta.be en via Facebook
-De ontbijtactie van maart wordt verschoven naar zondag 31 mei
(meer info krijgt u via mail indien u hiervoor ingeschreven had)
6.5.Herinnering : donderdag 21 en vrijdag 22 mei is de school gesloten wegens Hemelvaarts-en
Brugdag.
7.Tot slot
Het is voor ons ganse team een hectische periode om alles klaar te maken voor onze leerlingen die
naar school komen, voor onze kinderen die afstandsonderwijs krijgen, voor de kinderen die
noodopvang nodig hebben. We doen er alvast alles aan om de kinderen op school een veilige
omgeving aan te bieden. Perfectie bestaat niet maar alle leden van ons schoolteam doen hun
uiterste best.
Wij willen ook u als ouder hartelijk danken voor alle inspanningen, geduld en begrip tijdens deze
periode. Wij zijn ons ervan bewust dat het niet altijd gemakkelijk is om thuis “alles” te combineren
maar wij zijn ervan overtuigd dat ook jullie dat zeer goed doen !
Hierbij wil ik graag onze ouderraad en klusjesteam bedanken voor het financieren en het plaatsen
van de extra wasbakken op onze speelplaatsen !
Indien de huidige COVID 19-regelgeving van overheidswege zou veranderen of er extra richtlijnen
zouden komen, breng ik u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte in een extra nieuwsbrief.
Blijf uw mailbox of onze schoolsite dus goed in de gaten houden.
Aarzel niet om bij vragen of bezorgheden de leerkracht of de directie te contacteren.

Ellen Beyens, directie
en het ganse schoolteam

Volgende nieuwsbrief : ten laatste vrijdag 22 mei

