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Opvolging meester Werner
In de nieuwsbrief van 7 februari ll. kondigden we aan dat meester Werner het
volgende schooljaar niet meer zal starten als directeur van onze school.
Gisteren hebben leden van ons bestuursorgaan het goede nieuws gebracht dat
er een opvolging gevonden werd voor de leegte die meester Werner achterlaat:
juf Gineke zal lid worden van het directieteam.
Gineke Van Elsen is geen onbekende in onze school: reeds 25 jaar werkt ze op
onze school, eerst als klasleerkracht in het 2de en het 3de leerjaar, de laatste
jaren als zorgcoördinator. Ze komt al 25 jaar graag naar school, draagt alle
kinderen en collega’s een warm hart toe en dat was voor haar de drijfveer om
dit engagement op te nemen. Gineke zal volgend jaar de halftijdse functie van
directeur combineren met de halftijdse functie van zorgcoördinator. We zijn blij
dat door haar verrijking in het directieteam en haar ervaring binnen het
zorgbeleid de continuïteit in de goede werking van onze school verzekerd blijft.
Haar aanstelling werd gisteren door het hele schoolteam met een warm applaus
onthaald. In deze vreemde Corona-tijden was dit goede nieuws zeer welkom!

Corona-nieuws
We kondigden het aan dat de heropstart een hele reorganisatie inhoudt. In een
extra nieuwsbrief zullen we maandag 11 mei a.s. u uitgebreid op de hoogte
brengen van alle wijzigingen.
We melden nu alvast het volgende voor het 1ste, het 2de en het 6de leerjaar die
opnieuw op school lessen krijgen:
De lessen worden enkel in de voormiddag gepland. Zo vermijden we een
middagpauze op school waarbij we de sociale afstand niet kunnen garanderen.
Om de drukte aan de schoolpoort te spreiden, verspreiden we de lessen over
verschillende dagen en start elk leerjaar op een ander uur.
Het 1ste leerjaar krijgt les op dinsdag-, woensdag, donderdag- en
vrijdagvoormiddag, telkens van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Het 2de leerjaar krijgt les op maandag-, dinsdag-, woensdag- en
donderdagvoormiddag, telkens van 8.45 uur tot 12.15 uur.
Het 6de leerjaar krijgt les op maandag-, woensdag- en
donderdagvoormiddag, telkens van 8.15 uur tot 11.45 uur.
Er wordt voor elk leerjaar een startmoment voorzien waarop alle nieuwe
regelingen rustig uitgelegd worden:
6de leerjaar op vrijdag 15 mei van 8.15 uur tot 11.45 uur.
2de leerjaar op vrijdag 15 mei van 13.00 uur tot 15.30 uur.
1ste leerjaar op maandag 18 mei van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Ophalen en wegbrengen van lesmateriaal lagere school
Om de voorbereidingen voor de heropstart mogelijk te maken, zal het ophalen
en wegbrengen van werkmaterialen voor de leerlingen van de lagere school
vanaf maandagmiddag 11 mei gebeuren in de turnzaal en dus niet meer in
de eetzaal.
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HELP ONS: Bevraging over nood aan opvang in de toekomst
U hoorde het al via de verschillende media: in de voorbereiding van de
heropstart zijn de eisen op vlak van veiligheid en hygiëne zeer groot. We zijn
druk bezig om ons actieplan daar helemaal op af te stemmen. Een grote
onduidelijke factor is het aantal kinderen dat opvang nodig heeft. Wanneer de
lessen in het 1ste, 2de en 6de leerjaar opstarten, hebben we alle klaslokalen
van de lagere school nodig om de opsplitsing in kleine groepen mogelijk te
maken. U begrijpt dat we op deze manier nog erg weinig lokalen over hebben
om noodopvang te voorzien. Een té groot aantal kinderen in de
noodopvang zou de heropening van onze school in gevaar kunnen
brengen. U zal het maandag in de uitgebreide nieuwsbrief lezen welke
maatregelen we binnen de opvang zullen treffen rond hygiëne en hoe we de
kinderen in eenzelfde (grote) ‘bubbel’ kunnen opvangen. De eis rond ‘social
distancing’ kunnen we in de noodopvang echter niet garanderen.
Via een korte bevraging willen we een zicht krijgen op de nood aan opvang in
onze school vanaf 18 mei. Hou er rekening mee dat de lesdagen voor 1, 2 en 6
’s middags eindigen. Gelieve deze bevraging zo spoedig en zo getrouw mogelijk
in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/J375PQN

Noodopvang van ma 11 tot en met vrij 15 mei
Intussen blijven we opvang bieden aan gezonde kinderen van wie de ouders
een job uitoefenen in de cruciale sector. In de voormiddag gebeurt de opvang
in de lagere school, in de namiddag trekken we naar de kleuterschool.
Ook de aanmeldingen blijven hetzelfde:
Wie opvang nodig heeft, meldt dat via
https://www.antoontje.be/formulieren/.
Wie gebruik wil maken van de voor- of nabewaking (vanaf 7.30 uur, tot max.
17.30 uur), mailt dit door naar info@antoniusschool.be.

Tot slot nòg een wijziging in het personeel
Na 15 jaar neemt meester Wes als turnleerkracht afscheid van onze school. Hij
werd aangenomen bij de Federale Politie waar zijn opleiding reeds op 2 juni zal
starten. Via deze weg bedanken we hem, ook in naam van vele kinderen die
uitkeken naar zijn turnlessen. Hij zal alvast voor de rest van dit schooljaar
vervangen worden door juf Carolien Bevers, onze turnjuf van de kleuterschool.
We wensen hem veel succes in deze nieuwe uitdaging.

Wij wensen u, uw geliefden en onze collega’s een goede gezondheid!
Verzorg mekaar goed.
Hou vol en geniet van het tellen tot 4...
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans – nog tot september het huidige directieteam
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