maandag 16 maart 2020
Beste ouder(s)
Eerst en vooral willen we iedereen uitdrukkelijk bedanken om de maatregelen van de federale overheid
zo goed op te volgen. Er zijn weinig kinderen op school, we doen ons best om de veiligheid voor de
kinderen en leerkrachten zo goed mogelijk te waarborgen.
Voor de organisatie voor de school, maken we volgende afspraken:


Ons uitgangspunt is dat kinderen niet op school zijn. Als je als ouder(s) geen andere opvang
vindt, dan mail je naar de directeur veerle.veys@vichte-ingooigem.be en vermeld je de
momenten waarop je kind naar school komt. Voor deze week zouden we de opvangmomenten
graag weten tegen ten laatste vanavond 21u.
Voor volgende week wordt er een nieuwe mail gestuurd.



De school zal elke dag open zijn tijdens de schooluren(8u-16.15u) Om ook de veiligheid van
onze personeelsleden zo veel mogelijk te waarborgen, werken zij in een beurtsysteem. Zo
beperken we de contacten tussen leerkrachten en kinderen.
De klasleerkrachten zullen de ouder(s) van hun klas mailen om zo in contact te blijven met de
kinderen. Dit gaat bv over weektaken. Bij vragen kan u ook de leerkracht mailen.
U zal wat dit betreft een mail krijgen van ons platform QUESTI. Er bestaat ook een app op uw
gsm om hiermee te werken. Verdere uitleg volgt.



Wie naar school komt, brengt werkboeken en bundels mee zodat er gewerkt kan worden in de
klas.



Vanaf donderdag worden er geen warme maaltijden of soep meer aangeboden. Gelieve picknick
mee te geven naar de school.



’s Morgens kijken we naar de aangepaste uitzendingen op Eén van 8.30-10u.



Vanaf morgen zal er geen oversteekhulp meer zijn bij de Beukenhofstraat, Bosstraat, P.
Verrieststraat en Ingooigemplaats. Gelieve hiermee rekening te houden.

Bij vragen of opmerkingen , neem gerust contact op met de directeur veerle.veys@vichte-

ingooigem.be
We wensen iedereen uitdrukkelijk te bedanken voor het begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden!
Goeie gezondheid aan allen, draag zorg voor elkaar!

Veerle Veys
Directie gemeenteschool

