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Basisschool

Opvang nodig? Enkel als het niet anders kan…
Sinds woe 18 maart om 12.00 uur zijn er nieuwe, verstrengde Coronamaatregelen van kracht.
Wat onveranderd blijft:
•
De lessen zijn geschorst tot aan de paasvakantie.
•
Leerkrachten zorgen voor een stimulerend aanbod voor de leerlingen,
zodat de gevolgen van de schorsing op vlak van leerstofachterstand en
verlies van schoolattitude beperkt blijven. Van ouders wordt verwacht
dat ze hierin mee verantwoordelijkheid opnemen.
•
Scholen voorzien opvang tijdens de schooluren, inclusief voor- en
naschoolse opvang.
•
Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis.
•
Een leerling die tijdens de opvang op school ziek wordt, moet meteen
afgehaald worden. De leerling wordt onmiddellijk afgezonderd.
•
Tijdens de opvang worden de preventieve hygiënische maatregelen
gerespecteerd en ook de sociale afstand tussen de kinderen zo goed
mogelijk bewaakt.
Wat verstrengd wordt:
•
Ouders die aan thuiswerk doen, vangen zelf hun kinderen op. Indien dit
niet mogelijk zou zijn, wordt dit met de directie besproken. Evt. kan de
school om een attest of een bevestiging van de werkgever vragen.
•
De school dient enkel opvang te voorzien voor gezonde kinderen van
wie de ouders werken in een ‘cruciale sector’ of ‘essentiële dienst’, zoals
bepaald door de overheid.
Wie opvang nodig heeft, meldt dat via
https://www.antoontje.be/formulieren/.
Wie gebruik wil maken van de voor- of nabewaking mailt dit door naar
info@antoniusschool.be.

Opvang anders georganiseerd
Vanaf gisteren vangen we de kinderen van Antoontje en de Antoniusschool
samen op: in de voormiddag komen we samen in de lagere school, zodat de
leerlingen aan hun schoolwerk kunnen werken. In de namiddag gaan ze samen
naar de kleuterschool om te spelen. De voorbewaking zal deze periode dus ook
in de lagere school plaatsvinden! De nabewaking blijft in Antoontje. Zo moeten
we minder leerkrachten inschakelen voor de opvang.
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Grote Kunsttentoonstelling Kleuterschool in de Kapel

https://www.antoontje.be/kalender
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Tips voor ouders
Het valt niet mee om thuiswerk te combineren met het opvangen van kinderen,
die zelf ook nog schoolwerk hebben. Dat ervaren we nu allemaal. Enige
structuur in de dag installeren is alvast een goed startpunt. Maak een
dagplanning en betrek de kinderen daar ook in.

Kinderen vinden het leuker om hun mama of papa om het uur of anderhalf uur
even te zien, dan dat ze zich lange blokken alleen moeten bezighouden. Babbel
dan een kwartiertje of gebruik samen een vieruurtje. Bron: Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Scholieren schrijven geschiedenis…
Scholieren beleven unieke tijden. Tijden die sowieso in de geschiedenisboeken
terechtkomen. En dus kunnen scholieren letterlijk mee geschiedenis schrijven.
Daarom lanceren medewerkers van de Faculteit Letteren (KULeuven), met de
steun van de Vlaamse Scholierenkoepel, een uniek schrijfproject. Leerlingen
van het basis- en secundair onderwijs worden uitgenodigd om met een korte
boodschap, een langere tekst, een verhaal, een tekening, of een videofilmpje te
antwoorden op 1 of meerdere van de volgende 5 vragen:
1. GELUK: Wat heb ik deze week geleerd over wat mensen gelukkig
maakt?
2. ONDERWIJS: Wat heb ik deze week geleerd over goed onderwijs?
3. GELEZEN: Wat heb ik deze week gelezen dat anderen kan blij maken,
ontroeren, verrassen of interesseren?
4. LEVEN: Wat heb ik deze week geleerd over wat écht telt in het leven?
5. ONVERGETELIJK: Wat heb ik deze week geleerd dat ik nooit meer zal
vergeten?
Leerlingen van het basis- en secundair onderwijs kunnen, als ze dat willen, hun
tekst of tekening laten publiceren op de blog ‘de5vragen.com’ (die speciaal
werd gecreëerd voor dit project en wordt beheerd door medewerkers van de
Faculteit Letteren – KU Leuven). Leerlingen kunnen hun tekst natuurlijk ook
gewoon laten lezen door hun ouders of grootouders, doorsturen naar
info@antoniusschool.be of hun filmpje zelf verspreiden.
Hoe meedoen aan het project? Surf naar: https://de5vragen.com/... en
schrijven maar!
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Een hart onder de riem voor onze zorghelden
De witte lakens voor de zorgsector en de vele anderen hangen sinds vandaag
aan onze school te wapperen: Goeie moed en hou vol!

Wij wensen u, uw geliefden en onze collega’s een goede gezondheid toe!
Verzorg mekaar goed.
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie
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