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Elversele, 13 maart 2020
Beste ouders,
Naast de algemene brief van de scholengemeenschap KSTS wensen we u alvast nog verder te informeren over
specifieke afspraken voor onze school.
Algemeen
De komende drie weken zal de school opvang voorzien. Er zullen echter geen lessen gegeven worden. Toch
vinden we het belangrijk dat onze kinderen niet in vakantiestemming geraken, zodat ze de reeds geziene
leerstof verder kunnen verwerven.
We raden echter aan om uw kinderen thuis te laten als u zelf opvang kan voorzien. We rekenen op jullie
verantwoordelijkheid om de verspreiding van het ‘Coronavirus’ verder tegen te gaan en uw kind enkel en alleen
naar school te laten gaan in noodzakelijke situaties. Volg de richtlijnen van de overheid en
scholengemeenschap KSTS op. Deze leerlingen zijn op onze school enkel welkom tijdens de gewone lesuren en
brengen hun boekentas mee.
Leerlingen die verkouden of ziek zijn, blijven sowieso thuis!
Zowel de leerlingen die thuis blijven of naar school komen, krijgen exact dezelfde opdrachten.

Inschrijven voor opvang tijdens schooluren
We vragen dat elke leerling die naar school komt, vooraf ingeschreven is via het formulier op onze website. Op
deze manier kunnen we ons organiseren om opvang te voorzien.
We voorzien een inschrijvingsformulier per week. Dit formulier vul je in ten laatste tegen zaterdagmiddag 12
uur.

Communicatie
We trachten elke avond rond 18 uur met jullie te communiceren via volgende kanalen: Gimme, website en
algemeen ook via onze Facebookpagina. We communiceren op deze kanalen telkens op dezelfde wijze.
Via deze communicatie zullen we jullie op de hoogte houden over de planning van de volgende dag en geven
we onze leerlingen opdrachten om ’s anderendaags uit te voeren (thuis of op school). Het is belangrijk dat de
komende drie weken niet als vakantieperiode wordt aanzien.
Bij problemen kan u een seintje geven aan directeur Veerle (directie@basisschool-elversele.be , 052 46 42 78)
of meester Pascal (zorgco@basisschool-elversele.be).
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Lagere school: opdrachten tijdens de komende drie weken
De leerlingen van de lagere school krijgen de komende drie weken regelmatig leerinhoudelijke opdrachten.
Deze zijn beschikbaar via de tijdelijke website: https://sites.google.com/basisschool-elversele.be/corona . Een
link staat ook op de schoolwebsite!
De leerkrachten zullen opdrachten geven die uw kind zowel thuis als op school kan oplossen. Op welke manier
dit zal gebeuren, zullen de komende dagen uitwijzen. Dit kan gaan van geschreven opdrachten, video –
instructies, opdrachten op Bingel, Kweetet of andere digitale kanalen. De eerste dagen zal dit misschien nog
minder vlot verlopen. We rekenen daarvoor alvast op uw begrip.
Leerlingen die niet in de mogelijkheid zijn om deze digitale kanalen te gebruiken, maar toch thuis blijven, kunnen
dagelijks opdrachten komen afhalen op het secretariaat van de school tussen 9 en 9.30 uur. Deze kinderen
gaan niet tot in de klassen!
Kleuterschool
Voor de kleuters wordt op school enkel opvang voorzien. De kleuterjuffen voorzien geen geleide activiteiten.
Woensdag 18 maart sowieso geen school
Op woensdag 18 maart stond reeds een pedagogische studiedag gepland. U kon uw kind hiervoor reeds
inschrijven voor de Buitenschoolse opvang De Woonboot in Temse. Onze school blijft die dag sowieso gesloten
voor onze leerlingen. Extra inschrijven voor De Woonboot is echter niet meer mogelijk.
Toetsen en rapporten
Onze leerlingen krijgen de komende weken geen toetsen. Ook de geplande rapporten begin april zullen komen
te vervallen.
Middagtoezicht
De leerlingen die naar school komen, kunnen vanzelfsprekend ook hun boterhammetjes opeten in de eetzaal.
De gebruikelijke tarieven blijven hiervoor echter wel geldig!
Geplande zorggesprekken en therapeuten
Er staan de komende weken enkele zorggesprekken op het programma. We contacteren de betrokken ouders
en therapeuten in de loop van komende week. We bekijken dan samen of het gesprek kan doorgaan of
verplaatst dient te worden.
Therapeuten (logo’s, kinesisten…) die op onze school regelmatig langskomen, zullen de komende drie weken
jammer genoeg niet welkom zijn om de therapie verder te zetten. We rekenen op de ouders om duidelijke
afspraken te maken.
Oudercontacten kleuterschool
De geplande facultatieve oudercontacten van 2 april in de kleuterschool gaan NIET door! We bekijken of we
een nieuwe datum kunnen plannen na de paasvakantie.
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Geplande activiteiten en uitstappen
Vanzelfsprekend worden alle activiteiten en uitstappen afgelast of uitgesteld. Enkel de ontbijtactie van
komende zondag zal wel plaatsvinden. We zorgen voor de nodige hygiënische maatregelen.
Ziektebriefjes zijn niet nodig.
Leerlingen die thuis blijven, hebben geen afwezigheidsattest nodig.
geregistreerd.

Deze afwezigheden worden niet

Hygiëne
We blijven de reeds van kracht zijnde instructies omtrent hygiëne toepassen. We hopen dat u hier thuis ook
aandacht voor heeft.

Inwijdingsviering eerste communie
Meneer pastoor liet ook reeds weten dat de geplande inwijdingsviering voor de eerste communie op 21 maart
NIET zal doorgaan.
Dit alles kan nog wijzigen!
Deze brief is opgesteld op vrijdagnamiddag 13 maart 2020. We hebben getracht een goed plan op te stellen
dat zowel haalbaar is voor leerlingen, ouders én leerkrachten. Ook volgen we hiermee de richtlijnen van de
overheid en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
We zijn er echter zeker van dat we moeten anticiperen op eventuele nieuwe richtlijnen of dat we merken dat
ons vooropgesteld plan ergens dient bijgestuurd te worden. We zullen dan telkens naar jullie communiceren
via onze verschillende kanalen.

Met vriendelijke groeten,
het schoolteam
3

