Vrijdag 3 april 2020 Cirkel Nieuws
Dag lieve kleuter
Dag beste leerling
Wat missen we jou op school! De Cirkel zonder kinderen is helemaal anders, echt niet zo tof.
We hopen jullie allemaal snel terug te mogen zien. Natuurlijk wel alleen op het moment dat het veilig
is voor iedereen.
Ik doe je graag heel veel groeten van het hele schoolteam.
Geniet goed van een prettige paasvakantie!
Beste ouder(s)
Hoe gaat het met jou en met je gezin?
De volgende twee weken gaan de leerkrachten de kinderen geen huistaken noch studieopdrachten
geven. Jong en oud is even aan vakantie toe.
Voor de lagere school zijn alle rapporten van maart en april uitgesteld. We zullen dit schooljaar enkel
nog een eindrapport uitreiken.
De ICT-coördinator van de scholengemeenschap heeft voor elke leerling een account aangemaakt
voor Teams. Het is aan elke individuele leerkracht apart om te beslissen of hij met Teams zal werken,
met Bingel, via mails van het secretariaat, via telefoon, met een pakketje af te halen op school, …
Iedere leerkracht doet zijn uiterste best om de leerlingen van zijn klas zo goed mogelijk te
begeleiden. Onze secretaresse Dominique verzette ook al bergen werk!
We kunnen nu ook nog niets zeggen over de situatie vanaf 20 april. Hiervoor hangen ook de scholen
af van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en van de minister van onderwijs. We
moeten niet alleen aan de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten denken, ook van de ouders
en grootouders.
Als we via de media vernemen dat de leerlingen nog niet naar school mogen en jouw gezin behoort
tot de groep van cruciale beroepen, dan mag je inschrijven voor opvang op school vanaf 20 april.
Gelieve ons te informeren
Wij willen de opvang op school zo goed mogelijk organiseren en leerkrachten/personeelsleden niet
nodeloos naar school laten komen. Daarom vernemen we graag wie – behorende tot de groep van
cruciale beroepen of kwetsbare gezinnen - zijn kind(eren) niet zelf kan opvangen.
Gelieve ons via secretariaat@vbs-decirkel.be volgende informatie te bezorgen tegen donderdag 16
april om 16 uur.
Mijn kind(eren), naam/namen, klas(sen): …
O komt/komen een hele dag naar de opvang van 7 tot 18 uur op volgende dagen: …
O komt/komen naar de opvang op volgende dagen en op volgende uren: …
De gewone openingstijden van de school worden behouden, zo ook de opvangtijden.
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De voor- en naschoolse opvang blijft betalend zoals op gewone lesdagen. De opvang tijdens de
lesuren is uiteraard niet betalend.
Brengen en halen kan via het poortje (Voor ieders veiligheid is de deur van het gangetje tussendoor gesloten.)
 tussen 7 en 8.30 uur
 tussen 12 en 13 uur
 tussen 16 en 18 uur.
Voorzie zeker een lunchpakket, papieren zakdoekjes en tussendoortjes. Kinderen met
ziektesymptomen blijven sowieso thuis. Wordt jouw kind ziek op school, dan is het protocol ‘meteen
verwijderen’ en zullen we je contacteren.
Als je kind kan thuisblijven, dan kies je hier ook best voor.
Met deze paaswens groet ik jou en je gezin in naam van het hele schoolteam!
Al zouden we het zo graag willen,
we hebben niet alles in de hand.
Al denken we soms dat het moet kunnen,
we begrijpen lang niet alles.
Al vinden we het vaak frustrerend,
we hebben niet voor alles een antwoord.
Al willen we graag wegen wijzen,
we lopen vaak verloren.
Er blijft zo veel dat overdondert,
er is zo veel dat ons verwondert.
Zo lang we nog wonderen zien
is er nog hoop.
Hopen is overstijgen!
Uit: Leeftocht, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

We hopen dat iedereen gezond mag blijven.

Zo gezond als een visje!

Geniet goed van een prettige paasvakantie en een lekker chocolade eitje!
Warme groet,
juf Veronique
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