Sterrebeek, 27 oktober 2020
Betreft : Wijzigingen / aanpassingen in code oranje
Beste ouders,
In samenspraak met het gemeentebestuur werd beslist dat alsook onze school vanaf
maandag 26 oktober zal overschakelen naar code oranje. Wat houdt dit in voor onze school?
-

-

De extra-murosactiviteiten die niet meer mogen doorgaan, zullen zoveel mogelijk vervangen
worden door activiteiten in de buitenlucht (boswandelingen,....). Jullie worden hier via
Smartschool tijdig van op de hoogte gebracht.
Zoals reeds vermeld, zal er ingeschreven moeten worden voor de voor-en naschoolse
opvang.
De personeelsleden die in verschillende scholen functioneren en aan onze school
toegewezen werden, zijn: meester Jeffrey (leerkracht LO) en Inge (secretariaatsmedewerker).
*Meester Jeffrey zal de uren van Wendy (kinderverzorgster) in de kleuterschool presteren.
*Meester Kris (IT-coördinator) zal de 2 uren ICT van op afstand presteren.
*Inge zal zowel maandag als vrijdag een volledige dag op onze school aanwezig zijn.

Hoe zullen de LBV-lessen georganiseerd worden in de gemeentescholen?
De LBV-leerkrachten die toegewezen zijn aan de school, zullen samen toezicht houden en de andere
groepen leerlingen begeleiden in hun opdrachten. Wat houdt dit in voor onze school?
-De LBV-leerkrachten geven deels online les en sturen opdrachten door voor hun leerlingen. Op die
manier worden de doelen nog steeds aangeboden aan de leerlingen en is er blijvend contact tussen
de LBV-leerkracht en zijn leerlingen.
-De klasbubbels worden samengebracht (met de nodige social distancing) in de refter. De
toegewezen leerkracht (juf Cynthia) zal (afwisselend met Jasmina, Carine en juf Hilde) deze groepen
begeleiden. De kinderen blijven enkel opdrachten van hun levensbeschouwing krijgen!
Indien jullie nog vragen hebben, aarzel niet om contact te nemen met de school.

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking! Samen staan we sterker om onszelf en
de anderen gezond te houden!
Met vriendelijke groeten,
Cindy Beddegenoodts
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