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Elversele, 15 maart 2020
Beste ouders,
Mogen wij vooreerst jullie allemaal bedanken voor de vele inspanningen die jullie leveren om jullie kinderen
thuis te laten. We beseffen dat dit niet altijd gemakkelijk is om te regelen, maar we trachten wel de richtlijnen
van de overheid te volgen. We merken dat jullie deze aanbevelingen ook ter harte nemen!
Is u zoon/dochter één of meerdere boeken vergeten, of hangt de turnzak nog in de gang? U kan dan enkel en
alleen terecht op het secretariaat, dagelijks van 9 tot 9.30 uur. Mogen we vragen om in de gang of buiten te
wachten, mocht er nog een andere ouder voor u zijn? Ook hier houden we minstens 1 meter afstand!
Leerlingen die ingeschreven zijn om toch naar school te komen, zijn alvast welkom. Zij worden door het
leerkrachtenteam opgevangen.
Mogen we wel vragen om uw kind alsnog thuis te houden bij de minste symptomen van verkoudheid. Wij
zullen hier zelf ook behoorlijk streng op zijn en de ouders telefoneren als we merken dat een kind verkouden
is. Verder zullen we ook alle andere richtlijnen opvolgen op onze school (handen wassen, afstand
houden...). We beseffen dat dit niet de meest leuke schooldagen zullen zijn, maar enkel door samen te werken
zullen we verspreiding van het Coronavirus kunnen tegenhouden.
We trachten dagelijks om 18 uur te communiceren via onze website, Facebookpagina én Gimme. We kregen
van Gimme echter een bericht dat het doorsluizen van berichten iets langer lijkt te duren dan normaal, door de
vele scholen die communiceren met hun ouders. Je kan het bericht wel telkens direct bekijken in jouw Gimme
- tijdlijn, ook al kreeg je nog geen melding. Gimme probeert er voor te zorgen dat alle berichten zo snel mogelijk
in jullie mailbox terecht komen. Zie je toch niets staan op uw tijdlijn? Onze website blijft steeds up to date!
Voor morgen, de eerste dag van deze uitzonderlijke regeling, zullen de opdrachten nog wat achterwege
blijven. We kiezen ervoor om het leerkrachtenteam heel goed in te lichten over wat al dan niet kan op
inhoudelijk en technisch vlak. We voorzien voor het team maandagochtend een spoedcursus
voor. Maandagavond zullen dan rond 18 uur de opdrachten voor dinsdag op de speciale opgerichte website
verschijnen. Jullie krijgen hier dan ook een bericht van via onze drie kanalen.
Leerlingen die thuis blijven, maken deze opdrachten op de betrokken dag. De leerlingen op school, zullen deze
opdrachten op school maken.
Beste ouders, we beseffen dat het hectische tijden zijn. Ook voor het leerkrachtenteam zal het de hele
komende periode zoeken zijn om jullie kinderen van de juiste leerstof te voorzien. Dit zal met vallen en opstaan
gebeuren, maar staan alvast paraat!
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, mag u deze steeds mailen naar directeur Veerle
(directie@basisschool-elversele.be) en meester Pascal (zorgco@basisschool-elversele.be). Specifieke
inhoudelijke vragen, kan u best mailen naar de klasleerkracht. Hun mailadres vindt u nogmaals terug op elke
klaspagina op de speciaal opgerichte website met de opdrachten.
Met vriendelijke groeten,
meester Pascal en directeur Veerle
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