Beste ouders,
Graag houden we jullie tussendoor op de hoogte van de (voortdurende) veranderingen m.b.t. het coronavirus.

COVID – 19 op onze school
Net voor de herfstvakantie hebben we onze eerste COVID - 19 - besmetting gehad op school. Dankzij het tijdstip, net voor de
vakantie, heeft dit weinig impact gehad op het schoolleven.
Ondertussen stelt juf Eva het steeds beter, we duimen voor een vlug en volledig herstel.
We hopen dat iedereen gezond mag blijven én dat we alle kinderen terug mogen verwelkomen na de vakantie.
Samen met jullie zullen we ons uiterste best blijven doen om het coronavirus (zoveel als mogelijk) buiten de schoolmuren te
houden.

Activiteiten
Ondertussen moeten we wel al enkele activiteiten schrappen, omdat we nog steeds in code oranje blijven.
Even op een rijtje:
Wie?
Wanneer?
Wat?
Afgelast of doorgaan?
Of later te bepalen (?)
16/11/2020
Zorgloket
Gaat door (zie vorige Poppenieuws voor afspraken en
maatregelen). Indien liever een digitaal gesprek, mag dit
zeker
gevraagd
worden
aan
meester
Pascal
(pascal.dedycker@basisschool-elversele.be)
17/11/2020
Ouderraad
Gaat digitaal door. De voorzitter zal alle leden uitnodigen.
kleuters
19/11/2020
Oudercontacten
De oudercontacten mogen, volgens de overheidsrichtlijnen
niet meer doorgaan op school. We voorzien per kleuter een
alternatief, nl. een ‘feedbackrapportje’ waarop de juf kort iets
schrijft over jullie zoon/dochter. Er zullen enkele ouders
uitgenodigd worden om een digitaal oudercontact in te
plannen. Jullie mogen dit alles verwachten in de week van 14
december. Dit geeft ons nog even de tijd om jullie kind nog
beter te leren kennen en de feedback te noteren. Alvast
bedankt voor jullie begrip!
KS en LS
25/11/2020
Pedagogische studiedag
Gaat door. Kinderen hebben vrijaf. De leerkrachten krijgen
les op afstand.
KS en LS
4/12/2020
Sinterklaas
Sinterklaas zal niet naar school komen, maar Zwarte Piet zal
wel coronaproof aanwezig zijn.
16/12/2020
Winterhappening
Met spijt in ons hart moeten we al onze fijne ideetjes in de
koelkast stoppen. Ook afhalingen en thuisbezorgingen
mogen in de huidige omstandigheden niet georganiseerd
worden. Vandaar dat we deze datum zullen annuleren.

Zwemmen
De zwemlessen zullen vermoedelijk tot Nieuwjaar opgeschort worden. Een eventuele heropstart is afhankelijk van de
opening van het zwembad. Van zodra de zwemlessen terug hervat worden, brengen we jullie op de hoogte. Wellicht
zullen er dan ook verschuivingen zijn in de agenda (wie welke week zal gaan zwemmen), zodat elk leerjaar voldoende
zwemkansen heeft dit schooljaar.

Meldingen
Houden jullie de school zeker op de hoogte of er al dan niet COVID aanwezig is in het huisgezin, zodat we goed kunnen blijven
opvolgen? Graag ook melding indien klachten plaatsvonden tijdens de herfstvakantie.
Bedankt voor jullie medewerking.

Hou het gezond!
Directeur Veerle

