CORONAVIRUS – SCHOLEN

31 maart 2020
Beste leerlingen
Beste ouder(s)
De coronacrisis gaat ondertussen onverminderd voort.
We hopen dat het ondertussen goed gaat met jullie, en dat jullie in goede gezondheid verkeren.
Omdat de paasvakantie voor de deur staat, willen we u graag informeren over de richtlijnen die we
hieromtrent kregen.
Paasvakantie
- Gedurende de 3 weken vóór de paasvakantie was de richtlijn: opvang voorzien en enkel geziene
leerstof hernemen via alternatieve vormen van leren. Het doel was vooral om leerlingen in het
ritme te houden en het contact met de school niet te verliezen.
- Het omschakelen naar afstandsleren was voor niemand evident, maar we hebben getracht om daar
toch een antwoord op te bieden. Zeker alle respect voor alle ouders die de kinderen hierbij
ondersteund hebben. We beseffen dat het tegemoetkomen aan de vraag van de overheid geen
evidentie was voor vele gezinnen.
- De paasvakantie wordt daarom een periode van rust: leerkrachten mogen geen leerinhouden
aanbieden. De paasvakantie moet een periode worden van tijd om te spelen, te sporten, te
ontspannen, een boek te lezen, samen TV te kijken, ... Een periode ook om veel te praten met de
kinderen, en daarom is het tijd om de typische schoolse activiteiten (uitleg geven, werkboekjes
invullen, bingelen,…) even te laten rusten. Sowieso zal de ontwikkeling van het kind verder lopen,
want een kind leert veel tijdens sport en spel, zonder dat het daarom op een schoolse manier
gebeurt.
- Voor de opvang tijdens de paasvakantie wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk intact houden
van de reeds gevormde contactbubbels (= de groep van mensen waarin je de laatste weken
doorbracht). Concreet betekent dit dat onze leerkrachten tijdens de paasvakantie verder de
noodopvang zullen verzorgen voor die kinderen die reeds naar de noodopvang kwamen.
- Opvang vanuit Kadee zal zich richten tot nieuwe opvangnoden vanuit gezinnen met ouders die
werken in cruciale sectoren (zorg, ordehandhaving, voeding, distributie, brandstoffen,…) of tot
opvangnoden van gezinnen met een kwetsbare thuissituatie.
Wilt u gebruik maken van de opvang door Kadee, dan mailt u naar kadee@lier.be
of u belt naar 03 480 36 30. Er is geen speelpleinwerking tijdens de paasvakantie.
Na de paasvakantie
- Er is momenteel nog geen duidelijkheid over het scenario na de paasvakantie. Aan scholen werd
daarom gevraagd om 3 scenario’s voor te bereiden:
o Ofwel, een herstart na de paasvakantie (indien de coronamaatregelen zouden eindigen op
19 april 2020);
o Ofwel, verdere opvang en afstandsonderwijs voorzien
 Voor korte termijn
 Voor langere termijn
- Concreet betekent dit dat ons leerkrachten- en zorgteam samen met de directie tijdens de
paasvakantie diverse scenario’s zullen uittekenen.
- Van zodra er meer duidelijkheid is over de komende weken zal u hierover bericht krijgen.

Dienstverlening vanuit het CLB
Het CLB blijft in deze coronaperiode ter beschikking voor een gesprek, advies,….
Daarom hebben ze de bereikbaarheid van de CLB-chat (www.clbchat.be) uitgebreid:
- Maandag – dinsdag – woensdag – donderdag van 14 tot 21 uur
- Ook in de paasvakantie (met uitzondering van paasmaandag)
De chat is gratis. Zowel ouders als leerlingen kunnen hier terecht.
Gelieve deze info zeker te delen met de leerlingen die hiervan gebruik zouden willen maken.
Rode Kruis
Ook bij het Rode Kruis kan je terecht. Zij bundelden heel wat tips over het omgaan met stress in tijden van
corona. Je kan hen bereiken via:
- Tel: 0800 14 689 (ook voor een gesprek)
- Of https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/
Inschrijvingen geboortejaar 2018
Onze kijkdag van 1 april 2020 gaat uiteraard niet door. Misschien ken je ouders uit jullie buurt die een
kindje hebben uit geboortejaar 2018 en die interesse hadden om een kijkje te komen nemen? Met deze
ouders zullen we een individueel kijkmoment prikken van zodra de school terug open is. Je kan hen alvast
onze coördinaten doorgeven: directie@heilig-hart.be of 03 482 15 91 zodat we met hen kunnen afspreken.
Tot slot
- De boerderijklassen van de eerste graad (4 t/m 6 mei) werden geannuleerd.
- De muzische klassen van de tweede graad (13 t/m 15 mei) worden eveneens geannuleerd.
- De parochiezaal voor het lenteontbijt (10 mei) werd eveneens geannuleerd.
We zijn wel aan het bekijken wanneer en hoe deze initiatieven op latere datum of volgend schooljaar
kunnen doorgaan.

Alvast een fijne paasvakantie!
Maar hou het gezond, zorg goed voor elkaar
en blijf zeker de coronarichtlijnen toepassen:
- Social distancing (1,5 m).
- Regelmatig handen goed wassen (40 tot 60 seconden per
wasbeurt).
- Niezen of hoesten in de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze meteen weg.
- Ziek of verkouden? Dan blijf je thuis!
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
Directie en leerkrachtenteam

