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Tel. : 014/85 29 98
e-mail: directie@vbsgeta.be

NIEUWSBRIEF 20 MEI 2020
“Heropstart en opvang op onze school”
Beste ouders en kinderen,

Ten Aard, woensdag 20 mei 2020

Hopelijk bent u allen nog in goede gezondheid. Stilaan neemt de piek van de covid 19epidemie af en worden de maatregelen versoepeld. Zoals beloofd, volgt hier een nieuwe
nieuwsbrief wat betreft onze schoolwerking.
1. Evaluatie opstart school
Vrijdag 15 mei werden onze schoolpoorten weer open gezet voor L1,L2 en L6.
Mits het in acht houden van de nodige veiligheids-en hygiënemaatregelen verliep dit
aangepast schoolgebeuren zeer vlot. Ook niet-schoolgaande kinderen werden in
verschillende opvanglokalen verdeeld.
2. Pré-teaching
Zolang er geen nieuwe richtlijnen van overheidswege gelanceerd worden, zal het
afstandsonderwijs voor onze kleuters, leerlingen van L3,L4 en L5 blijven gelden.
Op woensdagvoormiddag geldt het afstandsonderwijs voor al onze kinderen.
3. Opvang nodig ? : inschrijven a.u.b. !
Zolang onze school niet volledig mag heropenen vanuit de overheid, zullen onze
personeelsleden ook instaan voor de noodopvang van kinderen op onze school.
Graag geven we nogmaals 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,L2 en L6) 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,L4 en L5) 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.
Kinderen in de opvang mogen opgehaald worden op het tijdstip wanneer voor u
mogelijk. Er hoeft niet tot 15.40u op school gebleven te worden.

Indien u volgende week, van maandag 25 tem vrijdag 29 mei, opvang nodig hebt
kan u dit doorgeven via onderstaande link.
Indien dit niet meteen lukt door te klikken, gelieve deze link te kopiëren en te plakken.
Ouders die geen opvang nodig hebben, vullen dit niet in.
https://docs.google.com/forms/d/1z30cXXQcv3XJG0p0YqFQHYyZUVSCvXyxX9
o7kCougZs/edit
Gelieve dit ten laatste tegen zaterdag 23 mei om 12 uur 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 komende nieuwsbrieven zal er telkens een inschrijvingsmogelijkheid voor de
volgende week vermeld staan. 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. Dit zal u via mail ontvangen ten laatste op zondag
voor de nieuwe week start.
4. Voor-en naschoolse opvang
Vanaf maandag 25 mei zal er voorschoolse opvang vanaf 7.45u en naschoolse
opvang tot 16.30u zijn op onze school.
Gelieve dit apart aan te vragen via mail : directie@vbsgeta.be Deze opvang zal
worden aangerekend via de schoolrekening, vanaf 7.45u tot 8.15u en van 15.40u tot
16.30u.
Indien u woensdagnamiddag opvang nodig heeft, neemt u contact op met de
Bengelbende via Stad Geel (zoals gewoonlijk)
5. Muzisch Project : De Kunstweken.
Vlak na de krokusvakantie, werkten wij met de ganse school rond het thema “Kunst”.
Elke klas kreeg een kunstenaar toegewezen en elk kind maakte een eigen tekening.
Alle kinderen ontvangen een gratis gedrukte kaart van hun eigen werk en krijgen ook
een persoonlijk museum op internet. In de museumshop kunnen toffe aandenkens
besteld worden met de tekening van uw kind-kunstenaar. Wat dacht u van een mok of
een placemat met het schilderij van uw kind ?!
Met de winst van deze verkoop worden eerst alle kosten gedekt van dit project, de rest
kan besteed worden aan de verdere verfraaiing van ons verkeerspark en onze
speelplaatsen. Deze verkoop is volledig vrijblijvend!
U ontvangt binnenkort een persoonlijke flyer met alle uitleg via uw kind(eren) op
school of thuis in uw brievenbus.
6.Tot slot
Vrijdag 22 mei komt de Veiligheidsraad opnieuw samen. Indien de huidige COVID 19regelgeving van overheidswege zou veranderen wat schoolwerking betreft, 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 bezorgdheden de leerkracht of de directie te contacteren.
Ellen Beyens, directie
en het ganse schoolteam

Volgende nieuwsbrief met link voor opvang : ten laatste vrijdag 29 mei
Met vooraf extra nieuwsbrief indien wijzigingen op vrijdagavond 22 mei

