Opvang op school vanaf maandag 23 maart: gewijzigde regeling

Wondelgem, 21 maart 2020
Beste ouders,
Iedereen weet ondertussen dat we op het ogenblik door een moeilijke periode gaan, maar we proberen er
allemaal het beste van te maken.
Ook als school willen we hierbij ons steentje blijven bijdragen.
In de brief die u op 18 maart ontving, las u meer over de maatregelen die genomen werden met het oog op
het indijken van het coronavirus.
Vanuit de school willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven opnemen in deze
ongeziene tijden.
Er wordt gevraagd om de kinderen maximaal thuis op te vangen. We weten echter dat dit niet voor alle
ouders kan.
Daarom blijven we de komende weken opvang voorzien voor ouders die geen beroep kunnen doen op een
geschikt alternatief.
Hen wordt gevraagd om in overleg te gaan met de school om duidelijke afspraken te maken over de
opvang.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat ouders die beide werken in cruciale sectoren, contact kunnen
opnemen met de school.
De link die u ontving op 13 maart om in te tekenen voor de opvang kan echter niet meer gebruikt worden.
Ouders in dergelijk geval weten dikwijls immers pas de dag vooraf of ze opvang nodig hebben of niet.
Wie vanaf maandag 23 maart opvang op school wenst, moet ten laatste de dag vooraf een mail sturen
naar ann.savat@mvbasis.be om te melden dat opvang nodig is. Op die manier kan de school optimaal
opvang organiseren op de momenten die nodig zijn.
U kan uw kind(eren) brengen van 7 tot 18 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; en van 7 tot 16
uur op woensdag.
Wanneer er geen vraag van ouders is naar opvang tussen 7 en 8 uur, zal de opvang pas om 8 uur starten.
Kan u in dergelijke mail het volgende noteren:
- Naam en klas van uw kind(eren)
- Het uur waarop u uw kind(eren) brengt
- Het uur waarop u uw kind(eren) ophaalt
Gelieve verder ook te noteren dat er geen telefonische permanentie meer zal zijn op school. Indien u ons
wil contacteren, dan kan dit via mail (ann.savat@mvbasis.be of secretariaat@mvbasis.be).
Tijdens weekdagen proberen wij alle mails binnen de 24 uur te beantwoorden.
Mogen wij vragen om vanaf nu ook niet meer naar school te komen als uw kind(eren) niet naar de opvang
komt (komen).
Mocht de situatie nog wijzigen ten gevolge van bijkomende maatregelen, dan zullen wij u daarvan op de
hoogte brengen.
Laat ons de komende weken proberen om elkaar te steunen en vooral zo positief mogelijk om te gaan met
de situatie.
Hou het gezond en zorg goed voor elkaar.
Met dank voor uw begrip.
Ann Savat, directeur

