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NIEUWSBRIEF MEI - schooljaar 2019-2020 
 

  

  

Herstart school op 15 mei voor L6, L2 en L1 

Preteaching (= thuis) voor kleuters, L3, L4 en L5 

 

Onze school gaat weer open, maar niet zoals we het gedroomd hadden. Geen breed openzwaaiende schoolpoort, 

geen vrolijk binnenwaaiende ‘bende’ leerlingen …  

De poort gaat wel al op een kier, de leerlingen komen met mondjesmaat binnen. En daar zijn we blij om. 

Blijdschap vermengd met ongerustheid, onzekerheid en een hele hoop praktische beslommeringen. We gaan 

elkaar weerzien en ontmoeten, maar we moeten ook samen zoeken naar “anders school maken”.  

 De afgelopen weken hebben we met zijn allen veel meegemaakt. We zijn overvallen door de crisis, we hebben 

onszelf moeten heruitvinden en we zijn daar nog altijd mee bezig. 

Alles anders doen: anders leven, anders samenleven, anders met elkaar communiceren én anders school maken.   

 Leven in een radicaal veranderde wereld. We botsen op muren: we ervaren onze beperkingen, onze onmacht, 

voelen ons onveilig. Maar voorbij die muren dienen zich nieuwe horizonten aan: we zijn creatief, blijken flexibel, 

ontdekken nieuwe mogelijkheden. 

 De weg naar “het normale” is lang , we spreken dan ook liever van 

“plaats geven aan verandering”.   

 “Terug naar het normale” klinkt mooi, maar momenteel kan dat nergens, dus ook niet op school. Binnen het 

schoolgebeuren maken we ruimte voor verandering; anders leven kán en moest, anders school maken kán en moet 

eveneens! 

 

Geen evenementen tot eind juni 

 

Inhoud nieuwsbrief 

- Herstart school voor L6, L1 en L2 
- Uurrooster 15 mei 
- Belangrijk om te weten 
- Uurrooster vanaf 18 mei 
- Familienieuws 
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 Uitgangspunten vanaf 15 mei  

De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij heel wat zaken, we zijn in gesprek gegaan en zochten antwoorden op de vele 

vragen die de verandering oproept. 

• Hoe maken we van de school een plek van rust, veiligheid, geborgenheid voor de leerlingen en het schoolteam?   

• Hoe creëren we ruimte en tijd om emoties met elkaar te delen: de vreugde van het weerzien, maar ook de ervaringen van 

verlies en verdriet? Hoe houden we een goede balans in zorg voor de ander en zelfzorg? Hoe geven we stem aan de kracht 

en de waarden die we door deze crisis in onszelf (her)ontdekt hebben?  

• Hoe combineren we een focus op de essentiële doelen met een brede vorming en een brede ontwikkeling van 

competenties? 

• Hoe organiseren we ons en hoe regelen we onze schooltijd zodat er kansen zijn om elkaar op een veilige (!) manier te 

ontmoeten, te spelen? 

• Hoe doen we op een faire manier aan evaluatie: in de breedte, met de ontwikkeling van de leerlingen als doel voor ogen, 

ondersteunend en motiverend voor de leerlingen? 

 

 

 

 

 

 Welke klassen starten op vanaf 15 mei 

Vanaf 15 mei gaan we weer aan de slag, maar niet allemaal samen en ook niet allemaal tegelijk. We gaan 
gefaseerd en met kleine groepjes opstarten waarbij veiligheid op de eerste plaats staan en we rekening houden 
met de adviezen.  
 

- We kiezen ervoor om vrijdag 15 mei te starten met een halve dag. Zo kunnen we in de namiddag evalueren en 

zaken bijsturen indien nodig.  We voorzien een aangepast uurrooster voor deze “1ste schooldag”, onze proefdag. 

In deze voormiddag staan welbevinden – het maken van afspraken – de nieuwe regels bespreken – overlopen van 

aangepaste lessenrooster op de agenda.  

Uurrooster “1ste schooldag” op 15 mei 2020 

- Groepen van L1 en L2: een hele voormiddag  

- Groepen van L6 komen een halve voormiddag 

 

Klas Voor de speeltijd Speeltijd Na de speeltijd Einde Leerkracht 

L1 Blauw 9.00-10.40u 10.40 – 10.55u 10.55-12.20u 12.20u Juf Annik 

L1 Groen 9.00-10.40u 10.40 – 10.55u 10.55-12.20u 12.20u Juf Laura 

L2 Oranje 8.30-10.10u 10.10 – 10.25u 10.25-11.45u 11.45u Juf Katrien 

L2 Paars 8.30-10.10u 10.10 – 10.25u 10.25-11.45u 11.45u Juf Lisanne 

L6 Roze 8.30-10.10u / / 10.10u Juf Ilse 

L6 Geel / / 10.25-12.05u 12.05u Juf Ilse 



   
                   Winkelomseheide 147  2440 Geel - sbs.winkelom@geel.be 

                                                     winkelomheide.sbsgeel.be - 014 566500  
 Pagina 3 van 6 

   
 

 

Wat is nu al belangrijk om te weten?  

 Volgende week woensdag communiceren we over alle praktische afspraken. Er zijn nog veel veranderingen in de 
regelgeving en er is nog onzekerheid over hoe we de noodopvang verder moeten organiseren. Daarom willen we graag 
1x communiceren als (hopelijk) alle info binnen is.  We zijn bang dat het anders niet meer duidelijk zal zijn. 

 
 De nieuwsbrief van volgende week is voor alle ouders heel belangrijk, iedereen zou die moeten lezen, ook de ouders 

van de klassen waarvan de lessen op school niet heropstarten. In die nieuwsbrief zal er ook info staan over de 
(nood)opvang.  

 
 De kinderen die een ganse dag les hebben mogen onder de middagpauze NIET naar huis gaan. Alle kinderen brengen 

boterhammen mee.  
 

 Als uw kind ziek is MOET het thuis blijven! Als een kind ziek wordt op school, zullen we met een infrarood thermometer 
de lichaamstemperatuur meten. Als jouw kind koorts heeft, moeten we jouw kind in quarantaine zetten en MOET je jouw 
kind meteen komen halen. We vragen dan ook een telefoonnummer in de boekentas te steken waarop we altijd iemand 
kunnen bereiken.  

 
 Leerkrachten bemannen geen oversteekplaatsen meer na schooltijd. Dit is organisatorisch niet haalbaar en we spitsen 

ons toe op de veiligheid binnen de schoolpoort.  
 

 Ouders mogen NIET binnen de schoolpoort komen. Je kan jouw kind tot aan de poort brengen. Draag dan een 
mondmasker of andere bescherming en hou minstens 1,5 meter afstand van de andere ouders en kinderen.   

 
 Kinderen moeten geen mondmasker dragen maar wel afstand houden.  

 

 We delen de leerlingen in kleinere groepen in. Concreet betekent dat dat de klas in twee delen wordt gesplitst. We 
werken met verschillende kleuren om de groepen te benoemen. Woensdag krijg je meer info over de groep waarin jouw 
kind zit. De dagen waarop de leerlingen van L1 en L2 les hebben zijn dezelfde namelijk: maandagvoormiddag, dinsdag 
een hele dag, donderdag een hele dag en vrijdagvoormiddag. In L1 en L2 zullen er telkens 2 juffen lesgeven. De juffen die 
de groepen gaan begeleiden zullen elk evenveel aan de ene groep als aan de andere groep lesgeven. Zo hebben de 
leerlingen binnen een leerjaar altijd de beide leerkrachten. In L6 geeft de juf 2 dagen les aan de ene groep en 2 dagen 
aan de andere groep. Hier geven we al wel de indeling mee zodat jullie, ouders, rekening kunnen houden met de lesdagen. 
De meisjes zijn de roze groep. Ze komen naar school op maandag en donderdag. De jongens van L6 zijn de gele groep. Zij 
hebben dan weer les op dinsdag en vrijdag. 

 
 We hebben een systeem uitgewerkt maar als blijkt dat het in de praktijk niet haalbaar blijkt, gaan we dat bijsturen. 

Het zou dus kunnen dat er nog wijzigingen gebeuren. Hopelijk zal dit niet nodig zijn, maar veiligheid en gezondheid staan 
voorop en het uitwerken van iets op papier is vaak helemaal anders dan het in de praktijk doen. Het zal dus belangrijk 
zijn dat iedereen zich aan de afspraken die we woensdag sturen houdt!  

Lesdagen en uren per groep vanaf maandag 18 mei 2020 

 

Klas Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

6de lj 

Roze 
(meisjes) 

08.30 – 14.50 

 
 

08.30 – 14.50   

Geel 
(jongens) 

 08.30 – 14.50 
 

 08.30 – 14.50 

1ste lj 
Blauw   09.00 – 12.20 09.00 – 15.20 

 
09.00 – 15.20 09.00 – 12.20 

Groen 

2de lj 
Oranje  08.30 – 11.45 08.30 – 14.50 

 
08.30 – 14.50 08.45 – 11.45 

Paars 
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Alle evenementen afgelast tot eind juni 

Om de gezondheid voor iedereen te garanderen, heeft het stadsbestuur beslist dat er geen evenementen mogen 

doorgaan tot eind juni.  

 

Familienieuws  

De ooievaar kwam langs en bracht: 

Ida, kleindochter van meester Luc (L5).  

We wensen de fiere opa en de ouders van Ida van harte proficiat bij de geboorte van de kleine spruit. 
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