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ExtraNieuwsbrief2
De spelregels veranderen, nog voor het spel gestart is…

Nog vòòr we gestart waren in de hernieuwde opstart, zijn de spelregels
veranderd. Iedereen heeft het in het nieuws kunnen horen: in de kleuterschool
mogen we grotere contactbubbels maken. Door deze versoepeling van de
maatregelen én de grote vraag naar opvang voor kleuters, die bleek uit de
bevraging van vorige week, beslissen we om de opvang van de kleuters anders
te organiseren dan wat er in vorige Corona-Nieuwsbrief werd gecommuniceerd.
De vorige nieuwsbrief is nog ‘warm’, maar er is dus alweer een nieuwe. Deze
keer bevat die meer nieuws voor onze kleuterschool. Daarom verschijnt het
nieuws in omgekeerde volgorde: eerst de kleuterschool, dan de lagere school
en tot slot nog enkele mededelingen voor de basisschool.

Kleuterschool

Opvang in de eigen klas, maar met aanpassingen

In de kleuterschool blijven we opvang organiseren - want kleuterscholen gaan
nog niet open - maar we kiezen ervoor om in de contactbubbel van de eigen
klas te werken, onder begeleiding van de eigen klasjuf. Het aantal kinderen per
groep werd door de overheid vergroot tot 20 kleuters. Daarom lijkt ons deze
groeperingsvorm de beste. Bovendien zullen sommige kleuters er opnieuw de
rust vinden in de vertrouwde aanwezigheid van hun juf en hun eigen klaslokaal.
Er zullen echter wel heel wat aanpassingen zijn: zo zullen de kleuters enkel
binnen hun eigen klas spelen. We zorgen er dus voor dat de speeltijd in een
beurtrolsysteem afwisselend per klas gebruikt wordt. Het eten zal met de juf in
de klas of in een aparte afgebakende ruimte gebeuren. We vermijden altijd het
contact met andere klasgroepen. Elk kind brengt een eigen genaamtekende
drinkbus (of eigen flesje) mee, gevuld met een gezond drankje: water of melk.

Brengen en afhalen

Zoals in de lagere school stemmen we de startmomenten van de verschillende
leeftijdsgroepen op mekaar af zodat er geen overrompeling is aan de poort:
•
Tussen 8.00 uur en 8.15 uur arriveren de 3-jarigen. De kleuters van juf
Gitta komen langs de deur aan het einde van de gang binnen, de
kleuters van juf An komen binnen langs de poort.
•
Tussen 8.15 uur en 8.30 uur arriveren de 5-jarigen. Zij komen langs de
poort binnen en gaan dadelijk naar hun klas.
•
Tussen 8.30 uur en 8.45 uur arriveren de 4-jarigen. Zij komen binnen
langs de deur van hun gang.
•
Tussen 8.45 uur en 9.00 uur kunnen de 2,5-jarigen gebracht worden.
Zij komen binnen langs de poort en worden opgevangen door juf Lisa.
De kinderen zullen op de speelplaats klaarzitten om opgehaald te worden. Als
ze hun ouders aan de poort zien, mogen ze vertrekken.
Ophalen gebeurt het liefst volgens volgende uurregeling:
•
3-jarigen tussen 15.00 uur en 15.15 uur
•
5-jarigen tussen 15.15 uur en 15.30 uur
•
4-jarigen tussen 15.30 uur en 15.45 uur
•
2,5-jarigen tussen 15.45 uur en 16.00 uur
We vragen met aandrang om het wegbrengen en afhalen aan de schoolpoort
steeds met een mondmasker te doen en zo snel mogelijk opnieuw te
vertrekken. Zulke ontmoetingen zijn het gevaarlijkst om toch een besmetting
op te lopen. Een mondmasker draag je vooral om de anderen te beschermen.
Dank om hieraan aandacht te besteden.
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Inschrijven voor de opvang noodzakelijk

Via de website is het nodig om de opvang van uw kind aan te geven. Er is de
mogelijkheid om voor halve of volledige dagen in te schrijven. De inschrijvingen
vragen we per week op: https://www.antoontje.be/formulieren/

Testperiode: ma 18 tot woe 20 mei – Evaluatie op woe 20 mei

Deze uitdagingen zijn voor iedereen, zowel voor de kleuters, voor jullie als voor
ons, erg groot. Dat zien we ook in winkels en op alle openbare plaatsen.
We starten deze nieuwe aanpak aan het begin van een korte week. En daar zijn
we blij om. Dat betekent dat de huidige regelingen grondig geëvalueerd worden
op woensdagmiddag. Het kan dus zijn dat we alweer wijzigingen moeten doen.
Eventuele aanpassingen voor de week van 25 mei zullen dan verschijnen in de
nieuwsbrief van woensdag 20 mei. Op donderdag en vrijdag is er geen school
en ook geen opvang omwille van O.H.Hemelvaart.

Opvang tussen 8.00 uur en 16.00 uur in de kleuterschool

In elke klas start de opvang op een ander moment. Dat doen we om de drukte
buiten de school te vermijden. Wie zijn kind vroeger dan het startmoment moet
brengen, kan dat doen. De klasjuf zal tussen 8.00 uur en 16.00 uur in haar klas
aanwezig zijn.
Wie vòòr 8.00 uur of nà 16.00 uur opvang nodig heeft voor zijn kleuter, kan
terecht bij Ferm, de kinderopvang van de gemeente. Meer info via:
www.samenferm.be. Enkel de ouders die reeds gekend zijn bij Ferm kunnen de
opvangvraag online doorgeven via https://reserveren.samenferm.be/
Zijn er ouders die voor de eerste keer gebruik willen maken van de opvang
door Ferm, dan dienen zij zo snel mogelijk en op voorhand contact met han
op te nemen om de inschrijving in orde te brengen: mailen naar
bko.zoersel@samenferm.be of bellen naar 03/420.08.44.

Lagere school

Opvang van kinderen lagere school: aanmelden noodzakelijk
De lagere school blijft voorlopig zelf instaan voor de opvang van kinderen
tussen 7.30 uur en maximum 17.30 uur. De aanmelding via de website is
noodzakelijk voor de opvangaanvragen tussen 8.15 uur en 16.00 uur:
https://www.antoontje.be/formulieren/
Wie nood heeft aan voor- of nabewaking mailt dit door naar
info@antoniusschool.be

Laptops?

De opvang van kinderen uit de klassen die niet opstarten, wordt vanaf 15 mei
georganiseerd in de eetzaal. We zorgen ervoor dat er een aantal computers ter
beschikking zullen staan van de kinderen, zodat zij de opdrachten voor het
afstandsonderwijs op school kunnen maken. Indien kinderen een eigen laptop
of tablet van thuis kunnen meebrengen, waar ze thuis ook al mee werken, dan
is het een hulp voor onze organisatie.

Ophalen en wegbrengen van materiaal lagere school

Het ophalen en wegbrengen van werkmaterialen voor de leerlingen van de
lagere school (enkel 3de, 4de en 5de lj) gebeurt vanaf deze week in de turnzaal
en dus niet meer in de eetzaal. Vanaf volgende week zullen we de toegang voor
externen tot de school zoveel mogelijk beperken. Indien u de toestemming
krijgt om zelf het materiaal te halen, dan zal u geconfronteerd worden met het
eenrichtingsverkeer: toegang via de Handelslei, u loopt via de grote speelplaats
door de turnzaal naar de kleine speelplaats. Via de gang aan het secretariaat
loopt u terug naar de deur van de Handelslei. De kinderen van 1ste, 2de en 6de lj
nemen steeds het nodige materiaal mee naar huis en naar school. Voor hen zal
er vanaf volgende week niets meer klaargelegd worden.
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Toegang Lagere school

’s Morgens zal de grijze poort aan de Achterstraat geopend zijn tussen 7.30 uur
en 9.00 uur. Daarna wordt deze poort gesloten en is er enkel toegang via de
Handelslei. ’s Middags zal deze poort opnieuw geopend worden tussen 11.45
uur en 12.30 uur. Het afhalen van de kinderen buiten deze uren zal steeds
moeten gebeuren via de Handelslei.

Onthaaldag en lesdagen
Nog even ter opfrissing: Er wordt voor elk leerjaar een startmoment voorzien
waarop alle nieuwe regelingen rustig uitgelegd worden en waarin de leerlingen
kunnen kennismaken met hun nieuwe groep en juf:
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.
De lessen worden als volgt georganiseerd:
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.

Basisschool

Attest van werkgever niet meer noodzakelijk
Enkele dagen geleden merkten we dat de opvangcapaciteit overschreden
dreigde te worden, vooral in de kleuterschool. Doordat we deze opvang anders
kunnen organiseren, eisen we geen attest meer van de werkgever. We rekenen
erop dat de ouders van kinderen die op bepaalde dagen geen lessen krijgen, er
alles aan doen om zoveel mogelijk zelf voor opvang te zorgen. We hopen dat de
opvang in de lagere school beperkt blijft.

Fiscale attesten
De fiscale attesten zijn opgemaakt en worden meegegeven bij de heropstart of
zullen liggen bij het materiaal dat opgehaald kan worden in de turnzaal. De
fiscale attesten voor de kleuters zullen meegegeven worden in de opvang. De
andere worden opgestuurd.

Aanpassingen voor scholen in een duidelijk filmpje
In een kort filmpje, gemaakt door de Vlaamse overheid, wordt helder toegelicht
aan welke regels we ons als school moeten houden.
https://www.youtube.com/watch?v=kZTN-EUgEGY&feature=youtu.be
In deze Extra Nieuwsbrieven rond Corona lichten we telkens toe op welke
manier wij als school deze regels concreet maken.

Alleen samen kunnen we het virus overwinnen!
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie
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