Extra mededeling heropstart 2 en 5 juni
aan Appelklas en 9 andere kanalen

Opstart kleuterschool vanaf 2 juni
dinsdag 2 juni 2020
Beste ouders,
Zoals u wellicht ondertussen weet, starten we volgende week terug volledig
op : de kleuterschool op maandag 2 juni en de lagere school op vrijdag 5 juni.
Uit de eerste reacties mogen we vernemen dat heel wat ouders erg opgelucht
zijn dat hun kinderen terug welkom zijn in de school. Sommigen stellen zich
wel vragen bij de versoepelingen van de overheid om afstand te nemen van de
4m² per kind- regel die in een vorige fase diende gerespecteerd te worden.
Ook wij zitten daar zeker met een gemengd gevoel : Enerzijds zijn we heel blij
dat onze kinderen terug in hun klasje kunnen, dat we terug les kunnen geven
en leerstof kunnen aanbieden en dat we het schooljaar samen met onze
kinderen kunnen afsluiten en afronden. Anderzijds hebben wij het toch ook
wel moeilijk met de steeds nieuwe richtlijnen en instructies die op ons
afgevuurd worden en die ook voor ons niet altijd even duidelijk zijn en ons
soms de wenkbrauwen doen fronsen.
We hebben de voorbije dagen heel wat puzzelwerk verricht en denken veilig te
kunnen opstarten. In de loop van volgende weken zullen we zeker hier en daar
nog moeten ver jnen maar de grote krijtlijnen liggen vast zodat ook u niet
meer voor grote verrassingen komt te staan.
OPVANG :
We weten en beseffen dat heel wat ouders met opvangproblemen zitten en
zich ook de voorbije weken al in allerlei bochten moesten wringen om alles in
het gezin geregeld te krijgen. Toch is het binnen de veiligheidsnormen die wij

moeten hanteren niet mogelijk om voor- en nabewaking te organiseren omdat
we daar het systeem van de klasbubbels zouden moeten loslaten en dat kan
en mag echt niet. Wij hopen dat u dit begrijpt.
SCHOOLSTRAAT - Een oproep :
Onze school heeft gelukkig vrij veel speelplaatsoppervlak zodat het
gescheiden buiten spelen binnen de klasbubbel te realiseren is. Verder is er in
tegenstelling tot in vele scholen in de stad bv. heel wat ruimte in het autovrije
schoolstraatje om uw kinderen veilig op te halen. Mogen wij u vragen om niet
onnodig lang te blijven hangen in ons straatje om te vermijden dat de
concentratie volwassenen en kinderen in het straatje te groot wordt.
Iedereen bedankt voor alle medewerking.
Vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten De Brenne
Geschreven door beheerder

