Beste ouder

Maatregelen verlengd tot en met 3 mei
De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft vandaag (woensdag
15 april), op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de
strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de
viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de
maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers
evolueren. Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder
welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen.
De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.
Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de
scholen in opvang moeten blijven voorzien. Concreet:
Hoe leren we verder na het paasverlof?
Heb vertrouwen en wees voorzichtig met alle geruchten en externe berichten die de wereld worden
ingestuurd. We blijven verder werken op een basis die de voorbije zeven maanden is opgebouwd.
We bereiden samen het vervolg van dit schooljaar voor. Belangrijk is dat iedereen goed
geïnformeerd is over het wat en hoe, zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school. Daarom
herhalen we hier nogmaals: juiste communicatie is het fundament. Aarzel daarom niet om vragen te
stellen. Alle klassen zijn per e-mail bereikbaar.
Voor de kleuters is de bereikbaarheid essentieel. Nogmaals: stuur vragen. In de periode na het
paasverlof gaan we thuis geen nieuwe schoolse onderwerpen aansnijden. De insteek blijft de lijn van
de ontwikkelingsdoelen volgen. Daarop meespelen is belangrijk.
Eenzelfde lijn zou je kunnen trekken voor de lagere school. Niets spiksplinternieuw, wel voorzichtig
verder de behandelde onderwerpen uitbouwen. Spreid de opdrachten die zullen volgen over de
voorziene periode. Liefst wel iedere dag een moment en enkele activiteiten afspreken. Wat het juist
zal zijn, dat bepaalt iedere klas afzonderlijk en dat wordt via een volgend bericht per klas via het
ouderplatform meegedeeld.
Wat verwacht de school van de ouders? Niet dat jullie schooltje gaan spelen. Blijf onthouden dat alle
inhouden nadien in de klas samen terug onderzocht en verwerkt worden. Enkele tips die wel
bruikbaar kunnen zijn:
-

Beweeg samen met jonge kinderen.
Kijk waar nodig een opdracht na met de verbetersleutel.
Controleer samen of een voorzien stappenplan gevolgd is.

We hopen dat onze nationale gezondheid alleen maar gunstig evolueert en dat we daardoor elkaar
vlug zullen weerzien in de school.
Vriendelijke groeten, het schoolteam van De Sleutelbloem en Klavertje Drie groep 3

