Vrije Basisschool De Wingerd
www.wingerd.be
Molenstraat 6 , 2840 Reet
03 888 43 02 reet@wingerd.be

Beste ouders,
U kon deze ochtend al lezen dat de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen
in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen
te beschermen (fase 3). Deze maatregel gaat in vanaf maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april
2020. Nadien start de paasvakantie.
Ik beloofde u meer informatie te geven over de organisatie van de komende schoolweken.
Volgens de richtlijnen die we op dit ogenblik hebben, kunnen we volgende informatie over de
noodopvang op school geven.
Wat betekent dit voor onze school ?
Vanaf maandag 16 maart worden alle lessen geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren voor
de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders
opgevangen worden door hun grootouders omdat dit door gezondheidsdeskundigen wordt
afgeraden. Anderzijds is het een noodopvang. We vragen daarom om het aantal leerlingen tot een
minimum te beperken.
Om organisatorische redenen vernemen wij graag welke leerlingen in deze periode. U ontvangt
vandaag en elke vrijdag een google formulier. Hierop kan u aangeven op welke dagen u wenst
gebruikt te maken van de opvang. U krijgt hierbij de keuze per halve dag. Het is dus mogelijk om
voor een halve dag opvang te vragen.
De uren zijn dezelfde als gewone schooldagen:
- voormiddag van 8.35 – 12.10u
- namiddag van 13.30u – 15.25u
Het is geen bindende inschrijving. Als u op de dag zelf toch beslist om uw kind wel of niet te
brengen, dan is dit geen probleem. U kan dit per mail melden.
Wij vragen om het formulier zo snel mogelijk in te vullen. Zo kunnen we een betere inschatting
maken en ons hiernaar organiseren.
Inschrijven kan via: https://forms.gle/cKc8dqWmSUxZ6QeJ7
Dit formulier kan u ook als link vinden op onze website.
Wat houdt de opvang in?
Er zullen geen (herhalings-) lessen of extra inoefenmomenten gegeven worden. De kinderen krijgen
speelmogelijkheden.
Kinderen die blijven ineten brengen naast hun lunchpakket eigen drank mee. Er wordt door de
school geen drank aangeboden.
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Er hoeven dus geen
doktersbewijzen of andere briefjes afgegeven te worden.

Voor en naschoolse opvang?
De buitenschoolse opvang, georganiseerd door de gemeente, zal op 16 en 17 maart doorgaan zoals
anders. Deze dagen worden als referentie genomen om de volgende dagen in te schatten en
eventueel een bijsturing door te voeren. Informatie volgt bij wijzigingen door de gemeente.
Op woensdag 18/3 stond onze pedagogische studiedag op de kalender. Hiervoor kon reeds
ingeschreven worden via i-school. Indien u niet heeft ingeschreven, maar toch een probleem heeft
voor de opvang in de voormiddag door de gevolgen van de maatregelen, gelieve contact met ons op
te nemen per mail.
Busvervoer?
’s Morgens en ’s avonds is er geen leerlingenvervoer.
Verderzetten van de leerstof?
De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad tot opschorting van de lessen brengt met zich mee,
dat er in dit tweede trimester geen evaluaties meer worden afgenomen.
De rapporten zullen de 2de week na de paasvakantie meegegeven worden. We bekijken met het
team welke gemiste leerstof bijgewerkt zal worden.
De leerkrachten van de lagere school zullen per mail of per brief een contractwerk doorgeven zodat
de leerlingen thuis vrijblijvend inoefenmateriaal hebben. Vandaag kregen ze een boekenpakket mee.
Voor kinderen die vandaag afwezig waren, zullen we hetzelfde materiaal klaarleggen. U kan dit
volgende week na telefonische afspraak ophalen.
Via Bingel zullen er online taken klaargezet worden.
Wenst u graag nog meer oefeningen :
www.ictheek.be
www.digitips.be
www.xnapda.be
Voor de kleuterschool bieden we dit niet aan omdat dit niet strookt met onze visie rond het gebruik
van werkbladen.
Toegang tot de school?
De school is niet toegankelijk voor externen. Dit betekent dat enkel personeel en kinderen
toegelaten worden. Aan ouders en grootouders moeten we dus vragen om niet op de speelplaats te
komen. U kan uw zoon/ dochter begeleiden tot aan de lage poort aan de Hoge Weg.
De poort aan de Molenstraat blijft afgesloten. Overdag zal ook de poort aan de Hoge Weg
afgesloten zijn. Omdat de poorten afgesloten worden vragen we om op tijd te komen. Na het
ophalen of afzetten vragen we ook om niet te wachten, maar meteen door te gaan om zo extra
sociale contacten te beperken wat opnieuw het overdragen kan beperken.
De poort aan de Hoge Weg zal geopend worden volgens de gewone schooluren:
8.20-8.35 /
12.10-12.15 /
13.20- 13.30/
15.25
’s Avonds regelen we het ophalen als volgt:
- K1: via de nooddeur aan de refter
- Andere klassen worden op de speelplaats verzameld. Als de leerkracht u ziet, zal uw
zoon/dochter naar de poort komen.
- Aan de poort staan leerkrachten die u kan aanspreken indien nodig.

Andere praktische zaken?
-

Verjaardagen: Is uw kind jarig in deze periode, dan zal de klasleerkracht vrijblijvend een
datum voorstellen om dit in de klas te vieren.
Vaderdag: Knutselwerken die afgewerkt waren, werden vandaag meegegeven. Voor klassen
waar nog geen geschenk gemaakt werd, volgt er mogelijks een suggestie.
Schoolfeest 25/4: De verwachting is dat fase 2 na de paasvakantie van kracht zal zijn. Er
mogen dan geen evenementen of opendeurdagen plaatsvinden. Hierdoor verzetten we het
feest naar volgend schooljaar.

Wat kan je doen als ouder ?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig
voelen, andere zoals braken en buikloop). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
Heeft uw kind deze symptomen dan mag uw kind niet naar school. Kinderen die deze symptomen
vertonen, en in de opvang blijven, zullen onmiddellijk opgehaald moeten worden.
Spreek met je kind over het coronavirus :
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
Meer informatie:
Heeft u nog vragen voor de school dan kan u ons mailen voor dringende zaken. We proberen dit
binnen de 24.00u te beantwoorden: reet@wingerd.be
U kan ons tijdens de schooluren bereiken op 03/888 43 02.
Algemene info en veel gestelde vragen : info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag ? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be
Extra informatie voor ouders op : https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

We beseffen dat iedereen de komende dagen en weken grote inspanningen zal moeten leveren om
alles geregeld te krijgen. We hopen op uw begrip.
Vriendelijke groet,
Veronik De Boeck

