JAARGANG 16, nummer 29 bis, vrijdag 26 maart 2021
Beste ouder,
“Wat is er momenteel
veranderen)?”

beslist (en kan morgen -hopelijk niet-

Die vraag stond gisteren in onze nieuwsbrief die ik om 16.00 uur
maakte en een uurtje later verzond. Vijfentachtig positieve
reacties en aanmoedigingen op de meer dan 450 mails kreeg ik
in mijn mailbox. Hierin maakten we als school alvast het verschil. Bedankt voor zoveel
sympathie maar de kranten vertelden deze morgen opnieuw een ander verhaal. Mijn
autootje die in een andere versnelling gisteren stond, sputtert nu want ik word horendol!
Korte resumé:
Gisteren: (uit: “VRT NWS”)
12.00 uur: Katholiek onderwijs raadt aan om kleuters thuis te houden.
15.05 uur: Vlaamse kleuterscholen beslissen zelf.
16.00 uur: Na gesprek met het enthousiaste kleuterteam afgesproken dat de lessen
doorgaan onder het motto: ‘Liever een volle klas dan een halve!’
20.41 uur: Gemeenschapsonderwijs sluit alle kleuterscholen, Katholiek Onderwijs adviseert
ook om lessen te schorsen
21.00 uur: Katholiek Vlaanderen beslist alle kleuterscholen te sluiten.
Vandaag:
06.23 uur: Brief van het schoolbestuur (zie hier verder)
De soap van Thuis of Familie kan aan die verhaallijn niet tikken. Het is niet de bedoeling dat
onze school een uitzondering maakt op de regels die deze morgen opgelegd werden. Wij
volgen gedwee en schrijven hieronder het nieuwe verhaal. Ondertussen is het mailadres
voor de noodopvang geactiveerd.
1. De lagere school én kleuterschool sluit vrijdagavond 26 maart de deuren. Er is
noodopvang voorzien voor de ouders die er echt niet onderuit kunnen. Vooraf
inschrijven via het mailadres opvang@olvademeersen.be.
2. Volgende week moet iedereen die van de ochtend- of avondopvang wenst gebruik
te maken zich ook laten registreren via opvang@olvademeersen.be met daarbij de
vermoedelijke aankomst en ’s avonds het tijdstip ongeveer wanneer je je kind komt
ophalen. Indien niet geregistreerd dan staat er niemand in voor die opvang.
3. Er wordt geen eten voorzien op school. Dat betekent dat het lunchpakket moet
meegebracht worden tijdens de noodopvang.
4. De leerkrachten en kleuteronderwijzers verliezen hun pupillen niet uit het oog en
zorgen elk op hun manier om die extra ‘vakantie’ week te overbruggen.
Vriendelijke Groet. Karel Scherpereel

BRIEF VAN HET SCHOOLBESTUUR KAREL DE GOEDE

Beste ouder
Zoals u reeds in de media kon vernemen, zijn er door het overlegcomité nieuwe
maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Er werd eerder beslist dat de
lagere school volgende week de lessen zou schorsen en gisteren werd beslist om dat ook
in de kleuterafdelingen te doen.
De belangrijkste drijfveer om ook de kleuterscholen mee te nemen in deze, voor de
kinderen extra week vakantie, is het beperken van het aantal besmettingen. In onze
scholen komen immers veel kinderen samen, de kans op besmetting is daardoor
bijzonder groot.
De laatste weken mochten we dit, jammer genoeg, al meerdere malen ondervinden.
Wij begrijpen dat er veel van u, als ouder, gevraagd wordt. Indien u dit wenst, kan er een
attest worden afgeleverd waardoor tijdelijke werkloosheid kan bekomen worden.
Indien u uw kind(eren) niet zelf kan opvangen, kan er beroep gedaan worden op
noodopvang.
De noodopvang moet echt als laatste redmiddel worden gezien. We dienen immers zo
veel als mogelijk besmettingen te voorkomen door contacten te beperken maar willen
de mensen die hun taak opnemen in het bestrijden van dit virus zeker ondersteunen.
Wie nood heeft aan dergelijke opvang, contacteert de school
(opvang@olvademeersen.be)
Al deze inspanningen vragen we met maar één doel, het virus bedwingen.
We hopen, samen met jullie, dat wij op maandag 19 april terug kunnen opstarten
met een veilig gevoel voor eenieder op school.

Alvast veel dank voor uw begrip en samenwerking.
Het directieteam, bestuur, preventiedienst en schoolteam

