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Beste ouders,
De vakantie duurt iets langer dan we gewoon zijn.
De afgelopen periode was ook voor u niet evident. We willen u oprecht bedanken voor de vele inspanningen
die u doet om de veiligheidsmaatregelen te volgen. Dankzij die inspanningen kunnen kinderen blijven naar
school komen.
Wat na de vakantie ?
De leerlingen van het basisonderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100% contactonderwijs. Alle
kinderen komen voltijds naar school!
Onze veiligheidsmaatregelen blijven van kracht :
• We zetten in op handhygiëne.
• Hou afstand!
• Leerkrachten dragen een mondmasker om zichzelf en anderen te beschermen.
• Klaslokalen worden tijdig geventileerd.
Zwemlessen en turnen/sportlessen
Momenteel zijn alle zwembaden gesloten. De zwemlessen kunnen niet doorgaan. De kinderen krijgen een
extra bewegingsmoment op school.
De sport-en turnlessen blijven wel doorgaan. De banken in de kleedruimte worden na elke les gereinigd.
Leerlingen van het basisonderwijs hoeven geen afstand te houden in de kleedkamers.
Afstandsleren voor leerlingen in quarantaine
Het kan dat sommige leerlingen verplicht in quarantaine moeten dit schooljaar. De leerkracht organiseert een
vorm van afstandsleren, zodat leerlingen in quarantaine geen leerachterstand opbouwen.
• Kleuters : Volg de klasblog via www.vbsrekkem.be.
• Vanaf 1ste leerjaar : Volg de werkplanning en afstandsleren op papier. Bepaalde lessen worden live
meegevolgd via online meeting.
• Vanaf het 4de leerjaar : Volg de werkplanning en online afstandsleren via eigen google account.
Bepaalde lessen worden live meegevolgd via online meeting.
De klastitularis communiceert steeds op voorhand naar de ouders, zodat u op de hoogte bent van hoe uw kind
de leerstof moet bijhouden.

Bemerking : net als bij alle voorafgaande communicatie in de coronaperiode is ook wat we hier melden onder voorbehoud van wijzigingen van richtlijnen
van de overheid.

Winterrapport
Er is geen winterrapport in december 2020. Het trimestrieel rapport lager komt in januari 2021. Er wordt
een oudercontact georganiseerd op dinsdag 26 januari 2021. Het 1ste trimester biedt zo meer kansen, tijd en
ruimte om te leren, leerstofonderdelen af te werken en in te oefenen. Het geeft een beter zicht op de evolutie
van het leerproces van elk kind.

Wij zijn héél blij om straks alle kinderen terug te zien!
We doen een warme oproep om ook regelmatig het klasnieuws op de klasblog van uw kind te volgen via
www.vbsrekkem.be.

Met beleefde groeten.
#samentegencorona#
Directeur Anne Van Tieghem
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