GBS Leefdaal
Beste ouders,
Met deze update trachten wij zoveel mogelijk van uw mogelijke vragen te beantwoorden in verband met
de NOODOPVANG op onze school. Dit alles steeds onder voorbehoud van de steeds wisselende
omstandigheden (gezondheidstoestand leden schoolteam, aantal aanwezige leerlingen, nieuwe
richtlijnen...).
Ons schoolteam staat paraat en we zullen op basis van de aanwezige leerlingen de gepaste
groepjes vormen per leeftijdsgroep. De kleuterschool en de lagere school blijven van elkaar gescheiden.
In de voormiddag zullen we de leerlingen van de lagere school herhalingsleerstof aanbieden, op een
gepast tempo gezien de uitzonderlijke omstandigheden. We bieden geen nieuwe leerstof aan. De
leerlingen brengen hun schoolboeken en/of werkbundels mee naar school. Er worden geen punten
toegekend, er zijn geen huistaken of toetsen, het rapport is uitgesteld naar een latere datum.
Aan de leerlingen die thuisblijven, bezorgen we zo snel mogelijk dezelfde leerstof digitaal, deze informatie
zal via de klasleerkracht gebeuren. Ook op Bingel en Scoodle staan voor de meeste klassen oefeningen
klaar.
Om besmetting en verspreiding te vermijden geven we geen papieren mee aan klasgenoten.
Indien u technisch of materieel niet in staat bent deze leerstof en bijhorende instructies te consulteren, te
downloaden of te printen (afhankelijk wat van toepassing is), gelieve dan contact op te nemen met de
leerkracht (via mail) of telefonisch met het secretariaat van de school (02/767 51 01). We bekijken het dan
verder. De aangeboden leerstof is vrijblijvend. Wij raden wel sterk aan uw kind hierin aan te moedigen.
In de kleuterschool houden we in de voormiddag vast aan de gekende dagstructuur en routines. Mogelijk
ontvangt u ook voor uw kleuter een werkje, een taakje, een spelletje... Dit gebeurt via de klasmail.
Ook dit is natuurlijk een aanbod, maar geen verplichting.
In de namiddag voorzien we lossere, meer ontspannen activiteiten en werkvormen.
We zetten de volgende weken om begrijpelijke redenen in op buitenactiviteiten. Houd hier rekening mee
bij de kledingkeuze 's ochtends.
We trachten de groepen niet te groot te maken. We houden maximaal rekening met de geldende
richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.
Wij begrijpen uw bezorgdheid. De meeste leden van ons schoolteam hebben zelf ook kinderen, die ook
elders opgevangen worden. We zorgen voor uw kind alsof het onze eigen kinderen waren. Bedankt voor
uw vertrouwen.
Er is opvang vanaf 8u00, we vragen ieders aanwezigheid uiterlijk om 8u50.
Indien de omstandigheden dit toelaten of vragen, kan u uw kind ophalen of brengen tussen 12u00 en
13u00. Let op: dit kan enkel na telefonisch contact op 02/767 51 01. Vindt u geen gehoor, probeer dan
even later opnieuw. Bedankt voor uw geduld.
De kinderen kunnen opgehaald worden tussen 15u45 en 17u00.
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Vanaf maandag 16 maart tot einde paasvakantie is de toegang tot het schoolgebouw verboden voor
ouders. U wacht op de speelplaats of meldt zich op het secretariaat. U betreedt het schoolgebouw niet!
Om 12u00 en 15u45 komen wij met de kinderen naar de speelplaats, waar u hen kan ophalen. Ook 's
ochtends blijft u op de speelplaats en verlaat u deze zo snel mogelijk.
Het is verboden bij het ophalen van uw kind op de speelplaats te blijven spelen of napraten.
Respecteer de vermelde tijdstippen! Wat niet kan, is je kind laten uitslapen en om 9u40 naar school
brengen. Evenmin kan je na kappersbezoek of winkelen je kind ophalen om 14u15. Wij staan in voor de
veiligheid van alle kinderen aanwezig op onze school . Dat kan enkel met goede afspraken. Het gaat om
noodopvang: u hebt nood aan opvang, wij zorgen daar graag voor.
Breng geen zieke kinderen naar school! Wees hier eerlijk in, dien geen koortswerende middelen toe.
Wij zijn verplicht zieke kinderen te weigeren. Wordt een kind ziek tijdens de noodopvang, dan wordt dit in
het EHBO-lokaal van het secretariaat opgevangen. Wij verwittigen u onmiddellijk om uw kind op te halen.
De voor- en naschoolse opvang blijft betalend. De noodopvang tussen 8u00 en 16u15 blijft gratis.
Stuur geen kinderen alleen naar school! Wij kunnen niet weten welke kinderen te verwachten. Hun
afwezigheid als er onderweg iets gebeurt, kan ons dus ook niet opvallen.
We blijven intensief inzetten op de geldende hygiënevoorschriften en hopen van u hetzelfde. Lege lokalen
ondergaan de komende weken een grondige poetsbeurt.
We beseffen dat u de afgelopen dagen heel wat richtlijnen over u heen kreeg. De overheid, uw werkgever,
... en nu ook wij nog. Er zullen er nog heel wat volgen. Help elkaar en ons de richtlijnen op te
volgen. Spread the word, not the virus!
Wij zorgen voor een maximale permanentie op ons secretariaat. U kan ons bereiken tussen 8u en 17u op
02/767 51 01. Probeer opnieuw indien het niet lukt.
Ook via de schoolwebsite www.gbsleefdaal.be en de facebookpagina’s van de school en sommige klassen
houden we u op de hoogte.
Bedankt voor jullie medewerking en zorg goed voor elkaar!

Met vriendelijke groeten,
Lieve Morris, directie
Nele Verhellen, directie a.i.

