Brussel, 09/05/2020
Beste ouder(s),
Wij willen u danken voor uw begrip, uw steun maar vooral uw fijne medewerking in deze moeilijke
periode waarbij men met z’n allen zorg dragen voor jezelf en voor elkaar.
Graag wil ik u een fijne moederdag wensen.
Via de media kon u vernemen dat de scholen gedeeltelijk terug open gaan. Wij zullen dit ook doen.
Om u te helpen inzicht te krijgen in brengen en afhalen van kinderen en in hoe wij de afstand kunnen
garanderen tussen kinderen en leerkrachten kan je zien in ons zelfgemaakt filmpje op onze website
www.leoxiii.be of in elke klaswebsite.
Uiteraard is het met alle voorzorgsmaatregelen zo geregeld dat wij u en uw kind zoveel mogelijk veiligheid proberen te bieden door het dragen van mondmaskers, gezichtsschermen en handschoenen.
De kinderen dragen GEEN mondmasker, gezichtsscherm of handschoenen.
Wij respecteren de klasbubbels en afstanden.
1. Elke bubbel heeft zijn eigen dagritme met veel aandacht voor handen wassen, gebruik van handgel en
het desinfecteren van materialen, toiletten en klaslokalen.
2. Het eten en drinken gebeurt in elke klasgroep met de klasjuf.
3. We sporten ook zoveel mogelijk buiten.
4. Speeltijden zijn er niet maar worden geleide sportmomenten met juf Elke, juf Anja of meester Hans.
5. Iedere klasgroep heeft zijn eigen bubbel met eigen juf, eigen route, eigen klaslokaal, eigen toiletblok.
6. Elke groep heeft max 10 kinderen. Deze verdeling van de groepen zal bij de startdag duidelijk worden
voor uw kind. We kozen ervoor om juffen bij die groepen te zetten waarmee de kinderen het meest
vertrouwd zijn.
7. De deur van de Frans Vekemansstraat gaat NIET OPEN. Wij verwachten u aan de Leo XIII-straat 11,
ingang A. Er mag maar 1 ouder met kind(eren) komen.
Bewaar afstand en volg de rode en groene lijnen.
8. De opvang is voorlopig voorzien voor een max van 40 kinderen. De opvang is alleen voorzien voor
kinderen waarvan de alleenstaande ouder of beide ouders moeten gaan werken buitenshuis. Om zeker te
zijn dat dit zo is, vragen wij u uitdrukkelijk een attest van uw werkgever waarbij deze de dagen en uren
verklaard dat u aanwezig moet zijn, mee te brengen. Wij danken u voor uw begrip.
9. Momenteel willen we met het hele schoolteam zoveel mogelijk aanbieden. Mochten wij op termijn
teveel kinderen in de opvang krijgen, kan het zijn dat wij sommige klasgroepen geen onderwijs meer
zullen aanbieden in de school zelf. Uiteraard zullen wij u hierover tijdig een brief sturen.
10. De leerlingen van L3A/B, L4A/B en L5A/B komen NIET naar school om les te krijgen. Zij werken THUIS
met behulp van de klaswebsite. Indien de alleenstaande ouder of de beide ouders buitenshuis moeten
werken en hun kind geen opvang heeft thuis, mag het kind naar school komen om daar het klaswerk te
maken.
11. De groepen van de opvang bevatten ook max 10 kinderen, hebben eveneens hun aparte route, een
apart toiletblok en een aparte speelruimte. Ook zij hebben een eigen lokaal en eigen leerkrachten.
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12. DE KLASVERDELINGEN zoals wij ze nu willen realiseren:

L2A—L2B: deze kinderen komen op dinsdag en vrijdag.
Ze worden verdeeld als volgt:
Zij starten op 15 mei
9u00-16u00

L2A: juf Anne-Mie = 10 leerlingen
L2B: juf Katrien = 10 leerlingen
L2C: juf Sylvie = 4 leerlingen
L2D: juf Carmen = 10 leerlingen
L2E: juf Sandra = 10 leerlingen

in klas L2A
in klas L2B
in klas L2C
in klas L3A
in klas L3B

L6A—L6B: deze kinderen komen op maandag en donderdag.
Zij worden verdeeld als volgt:
Zij starten op 18 mei
8u30-15u30

L6A: juf Ilke = 11 leerlingen
L6B: juf Caroline = 10 leerlingen
L6C: juf Charline = 9 leerlingen
L6D: juf Zerlina = 6 leerlingen

in klas L6A
in klas L6B
in klas L5A
in klas muzische vorming

L1A—L1B– L1C : deze kinderen komen op maandag en donderdag.
Zij worden verdeeld als volgt:
Zij starten op 18 mei
9u00-16u00

L1A: juf Sarah = 7 leerlingen
L1B: juf Lana = 10 leerlingen
L1C: juf Ellen = 10 leerlingen
L1D: juf Elke = 8 leerlingen
L1E: juf Leslie = 7 leerlingen

in klas L1A
in klas L1B
in klas L1C
in klas L4A
in klas L4B

In het 1ste en 6de lj zitten onze meeste broers/zussen. Wij hopen u daarmee wat te kunnen helpen.

13. DE OPVANGGROEPEN (max 10 kinderen/groep) zoals wij ze nu willen realiseren (met attest van de
werkgever zodat u kan bewijzen dat u geen andere opvang heeft of uit het huis moet gaan werken).
Groep A: jongste kleuters = kinderen van ouders die uit het huis moeten gaan werken.
Groep B: oudere kleuters = kinderen van ouders die uit het huis moeten gaan werken.
Groep C: L1—L2—L6 = kinderen van ouders die uit het huis moeten gaan werken en niet naar de les gaan.
Groep D: L3—L4—L5 = kinderen van ouders die uit het huis moeten gaan werken en geen opvang hebben.
Op de schoolkalender zijn er nog verschillende verlofdagen die behouden worden.
Daarom vindt u hieronder een overzichtje voor de eerste week.
Vrijdag 15 mei:
9u00-16u00
L2A/L2B

Maandag 18 mei:

8u30-15u30
9u00-16u00

L6A/L6B
L1A/L1B/L1C

Dinsdag 19 mei:

9u00-16u00

L2A/L2B

Woensdag 20 mei:
Donderdag 21 mei:
Vrijdag 22 mei:

de school is gesloten! Facultatieve verlofdag
de school is gesloten! O.L.H. Hemelvaart
de school is gesloten! Brugdag

Maandag 25 mei:

8u30-15u30
9u00-16u00

L6A/L6B
L1A/L1B/L1C

We verwachten alle leerlingen die les krijgen op hun dagen en hun tijdstip op school. Bij afwezigheid
vragen wij zoals anders ook een attest van de dokter. Wij danken u voor het vertrouwen in onze school
Op de volgende bladzijde vindt u de belangrijkste stappen die in ons filmpje te zien zijn.
Met vriendelijke groeten,
Sieglinde Baeyens, directeur en het schoolteam
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