Vrijdag 13 maart 2020

Noodopvang in tijden van CORONA

Beste ouders
We beloofden jullie nog een concrete brief rond ons educatief aanbod voor de kinderen en de organisatie van de
noodopvang:
ALGEMEEN: Laat jullie kinderen veel buiten spelen. Hoe meer kinderen in de noodopvang, hoe groter de kans op
verspreiding van het virus.
Educatief aanbod thuis:
-

Alle kinderen van de lagere afdelingen krijgen een concreet verzekerd aanbod toegestuurd vanuit de eigen
klascommunicatie. Dit gebeurt per week en de verbetersleutels worden meegestuurd.
We beperken ons tot de belangrijkste leerinhouden en focussen op inoefening.
We vragen een inspanning van leerlingen ( en hun ouders ) om de komende 3 weken het schoolwerk toch
aan te pakken om eventuele achterstand tot het minimum te beperken.
Bingel wordt voor alle leerlingen en voor alles open gezet ( Van Inn zorgt daarvoor ). Mogelijks biedt de
klasleerkracht nog een bijkomend platform aan.
In 1L – 2L – 3L zal men met korte instructiefilmpjes werken en duidelijk over de opdrachten in het
werkboek communiceren.
In 4L – 5L – 6L zet men een digitale klas op poten GOOGLE CLASSROOM, dit werkt via een gmailadres (
schoolbeke ). Begin volgende week horen jullie hier zeker meer over.
De toetsenperiode en het rapport van 30 april wordt afgeschaft om de leerlingen en leerkrachten de
ruimte te geven de lessen in te halen na de paasvakantie. Er is dus alleen nog een rapport einde
schooljaar.

Organisatie noodopvang:
Voor Wie? En wanneer? Zie inlichtingenbrief 2 en 3
Hoe?
-

De kinderen worden verspreid over verschillende lokalen.
De leerkrachten nemen de noodopvang op zich, alsook het toezicht tijdens het buitenspelen ( kleed je kind
goed ).
Alle externen ( logo – vrijwilligers, .. ) zijn niet aanwezig.
De kinderen brengen hun boterhammen mee.
Er wordt een stille klas ingericht, waar de leerlingen lager aan hun verzekerd aanbod kunnen werken,
maar er wordt NIET voorop gelopen op het klaswerk van de thuisblijvers.
De kleutertjes worden ook op een gepaste manier begeleid.

Met vriendelijke groeten
De directeur en het personeel van de school Beke

