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Nieuwsbrief
“Lessen worden geschorst, scholen blijven open”
De beslissing van onze regering kwam niet als een complete verrassing, maar
heeft voor ons allen natuurlijk heel wat consequenties.
Vanaf maandag 16 maart tot de paasvakantie verwachten we niet dat uw kind
naar school komt. Er worden geen afwezigheden opgenomen. Er moeten
dus geen afwezigheidsbriefjes binnengebracht worden.
We zullen als school wel opvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders
moeten gaan werken en geen alternatief vinden. Het is belangrijk om
grootouders niet bloot te stellen aan het virus waarvan kinderen drager kunnen
zijn zonder dat het geweten is.
Op school zullen er vanaf maandag géén lessen gegeven worden. De
activiteiten die we voorzien voor de kinderen die we opvangen, zullen natuurlijk
wel pedagogisch verantwoord zijn. Kinderen mogen zelf ook spelletjes
meebrengen. Om de organisatie van de volgende weken te kunnen inschatten,
vragen we om voor het einde van het weekend door te geven of/wanneer u
hulp nodig hebt in de opvang van uw kind(eren):
https://www.antoontje.be/formulieren/
Zieke kinderen worden nooit opgevangen op school. Kinderen die tijdens de
dag op school ziek worden, worden onmiddellijk uit de groep gehaald. Er zal
dadelijk getelefoneerd worden om ze te komen ophalen. Deze regeling blijft dus
dezelfde zoals ze vandaag reeds geldt.
Tips
omen
over
deze vreemdeongewijzigd
situatie met uw kind te spreken:
Voornabewaking
https://www.zitdazo.be/post/hoe-leg-je-uit-aan-je-kind-dat-scholen-sluiten
We blijven als school de voor- en nabewaking opnemen. Het zal dus mogelijk
blijven om kinderen waarvoor geen opvang gevonden wordt, ’s morgens te
brengen naar de kleuterschool. De kinderen van de lagere school zullen dan
onder begeleiding om 8.15 uur naar school gebracht worden. Deze regeling
blijft dus ongewijzigd.

Pedagogische studiedag ma 23 maart gaat wel door
De pedagogische studiedag die gepland stond op maandag 23 maart laten we
plaatsvinden. Op die dag zal er dus geen opvang voorzien worden.

Communicatie met de school
We blijven als school de communicatielijnen met u verzorgen: de nieuwsbrief
verschijnt wekelijks. Onze leerkrachten van de lagere school zullen ervoor
zorgen dat uw kind in de loop van de periode oefenmateriaal krijgt opdat hij/zij
niet volledig in vakantiemodus geraakt. We vragen uitdrukkelijk om geen
lege blaadjes op eigen initiatief in te vullen.
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Medisch schooltoezicht

Papadag

Bezoek museum Albert Van Wyck
Zwemmen

Grote Kunsttentoonstelling Kleuterschool in de Kapel

Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender

Grote Kunsttentoonstelling & Grootouderfeest geannuleerd
Experten wijzen ons op de risico’s van samenkomsten met vele mensen van
verschillende generaties. Daarom zijn we ook genoodzaakt om de Grote
Kunsttentoonstelling van volgend weekend en het Grootouderfeest van eind
deze maand te annuleren.
De gemaakte kunstwerken zullen we tentoonstellen op het schoolfeest van
zondag 26 april, de eerste zondag na de paasvakantie. Ook dat is natuurlijk
onder voorbehoud, maar voorlopig gaan we er van uit dat alles na de
paasvakantie terug normaal kan verlopen.

Lekkerbekkenfestival: bericht van het oudercomité
Wat betreft de Lekkerbekken actie willen we graag laten weten dat we deze
zullen laten doorgaan. Het afhalen van eten en het thuis leveren is immers
toegestaan. We zullen wel de nodige hygiënische maatregelen treffen. Zo zullen
we zorgen dat er voldoende ruimte is zodat mensen die komen afhalen niet
dicht op elkaar moeten staan om te wachten. We zullen nog wat brainstormen
welke andere maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.
Iedereen kan nog tot 16/3 bestellen, bij voorkeur online. Papieren bestellingen
die toch nog op de school worden afgegeven worden op 16/3 opgehaald.
Op de website vind je de brief en het bestelformulier nog terug. Om
bestellingen online door te geven gebruik je deze link:
http://strover.azurewebsites.net

Inschrijvingen 2020-2021
De maatregel die we sinds enkele dagen hanteren, waarbij externen niet
toegelaten worden op school heeft natuurlijk ook gevolgen voor de
inschrijvingen. Geïnteresseerden om een kind te laten inschrijven, nemen het
best telefonisch contact op of via info@antoniusschool.be.
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Verdrietig nieuws
De papa van Ellen en Geertjan Proesmans (5A) is vorige week overleden na een
moedige, maar oneerlijke strijd tegen een vreselijke ziekte.
Morgen wordt hij begraven in de kerk van Halle. Normaal gezien waren we met
een hele delegatie naar de kerk gegaan als steun voor Ellen, Geertjan en hun
mama. Door de maatregelen die ook door de bisschoppen gisteren werden
getroffen, wordt enkel de dichte familie toegelaten.
Laten we met zijn allen morgen om 11.30 uur thuis een kaarsje branden in
verbondenheid met hun grote verdriet.

Tot slot: WEEK VAN DE VRIJWILLIGERS
Wij willen graag aan het einde van deze Week van de Vrijwilligers al onze
vrijwillligers bedanken! Wat zouden we zijn zonder onze leesmoeders en vaders, hulp bij uitstappen van kleuters of bij timmeractiviteiten in de lagere
school, ons Oudercomité, de leden van het Plaatselijk Comité… en alle mensen
die zichtbaar en onzichtbaar een klein of groot steentje bijdragen aan het goed
functioneren van onze school!

Wij wensen u een wellicht wat vreemd ‘rustig’,
maar deugddoend weekend toe!
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie
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