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Activiteiten voor ouders

Beste ouders
Allemaal snakken we naar onze ‘gewone leventje’. Gewoon, wanneer je het wilt, je huis verlaten, vrienden en familie ontmoeten, samen zijn,
lachen, plezier maken, naar je werk gaan en ga
zo maar door. Helaas kan en mag dat momenteel nog niet, en het ziet er niet naar uit dat
in de nabije toekomst we weer als tevoren met
elkaar mogen omgaan. Ik begrijp dat al deze
maatregelen nodig zijn en blijven, maar makkelijk is het niet.

Met de (gedeeltelijke) heropening van onze
school wordt een volgende stap gezet in de
versoepeling van de maatregelen. Natuurlijk is
deze situatie nog niet optimaal en zal de organisatie van iedereen weer extra inspanningen
vragen, maar het is een stap in de richting van
een meer ‘normaal’ leven. Wij kijken er alvast
naar uit om iedereen opnieuw in levende lijve te
mogen ontmoeten.
Dirk Letens

Digitale forum #7
Dinsdag 30/06/2020 om 12:00

Einde van de lesactiviteiten - start van de grote vakantie
De ouderwerking staat (en stond de laatste maanden) op een
heel laag pitje. Jammer, maar er is niets aan te doen. Omdat
het virus vooral via volwassenen circuleert, worden ouders
maximaal geweerd van de school.
Voor het afscheid van de derde kleuterklas en het zesde leerjaar bekijken we nog of en hoe we dit veilig op onze school
kunnen organiseren, samen met ouders.
Zeker is dat het dan op afstand, in open lucht, met mondmasker voor enkel ouders (geen grote zussen, broers, oma’s,
opa’s,…) georganiseerd zal worden. Je zal je ook moeten inschrijven.
V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

Het waren alvast voor iedereen zware maanden.
Ik denk aan gezinnen die klein behuisd zijn en
over weinig of geen buitenruimte beschikken.
Aan ouders die in de zorg of andere essentiële
sector werken en meer dan één tandje hebben
moeten bij steken. Aan ouders die hun werk
door de crisis verloren zijn, of een pak minder
inkomsten hebben en daardoor heel veel zorgen. Aan ouders die met jonge kinderen van
thuis uit hebben moeten werken. Aan ouders die
bezorgd zijn om het welzijn van hun kinderen.

Woensdag 03/06/2020 vanaf 09:00

Ook voor oudercontacten hebben we nog geen
genomen. We onderzoeken de mogelijkheden om
overleggen met ouders. Ook daarover mogen jullie
nieuws verwachten. We overleggen daarover met
team op woensdag 10/06/2020.
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HET CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Echo’s uit de school
Vrijwilligers
We hebben al een ruime groep van
helpende handen op onze school. Sommige onder hen mogen omwille van het
risico niet meer naar school komen. We
missen hen héél erg en proberen - via
onder andere het forum - met hen in contact te blijven.
Nu de heropstart er aan komt, is extra
hulp meer dan welkom. Toezicht houden
aan de poort, in de gangen, aan de toiletten, handen ontsmetten, gebruikte oppervlakken reinigen,… Er is zeker nu heel wat
te doen.
Kan je een handje toesteken? Dan ben je
zeker welkom! Stel je kandidaat bij de
directie.

Was je handen
regelmatig en grondig
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog.

Raak je gezicht zo
weinig mogelijk aan
met je handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilbak.

Vermijd
handen
geven.

Blijf zo veel
mogelijk thuis.
Ziek? Blijf dan in
isolatie.

Vermijd
nauw contact.
Hou voldoende
afstand (1,5 m).

D RA AG Z O R G VO O R J E Z E L F E N Z O O O K VO O R A N D E R E N .

Gelieve als ouders steeds
een mondmasker te dragen
AGENTSCHAP
ZORG
& medewerkers van de
als je in contact komt
met
GEZONDHEID
school. Dank
voor jullie begrip!

Meer info op
www.info-coronavirus.be

Dinsdag 30/06/2020 om 12:00

Uit de ouderraad…
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Einde van de lesactiviteiten
Er wordt die dag opvang voorzien door Ferm
Kinderopvang, graag op voorhand inschrijven.

Op woensdag 27 mei 2020 kwamen we met een 12tal ouders op digitale wijze samen om een aantal
items te bespreken.
•

Uiteraard werd het grootste deel van de vergadering gewijd aan het nieuws omtrent de
heropening van de scholen.
Het eerste plan werd voorgelegd, waarop er
feedback gegeven kon worden.

•

Er was ook wat nieuws uit de werkgroepen:
> Het GEKKO-solidariteitsfonds is samen
gekomen, om gezinnen in deze moeilijke periode
te ondersteunen (daarover lees je elders in deze
nieuwsbrief meer).
> De evaluatievergadering van de schoolstraten
(die gepland stond op donderdag 28/05/2020)
wordt uitgesteld. We wachten op een nieuw initiatief van de stad.

•

Tot slot gaf Caroline aan dat ze volgend jaar door
omstandigheden niet langer voorzitter van de
ouderraad kan zijn. We zijn dus op zoek naar een
nieuwe kandidaat!

Echo’s uit de school
Nieuwe instappers
Door de sluiting van de scholen, konden nieuwe
kleuters niet meer ‘instappen’. Daar komt vanaf
dinsdag 02/06/2020 verandering in.
De locatie en ruimte van de tweede onthaalklas is
echter niet ideaal in coronatijden, en we kampen ook
met enkele personeelproblematieken.
Daarom zullen GR1 (klas van Anna) en GR2 (klas van
Jules) samen, als één bubbel worden opgevangen in
de turnzaal. Eerste aanspreekpunt wordt juf Nele,
want juf Emma zal groep 8 (klas van Annie) leiden.
In elk geval een hartelijk welkom aan: Ahmed, Lily,
Benthe, Dina, Ljna, Marie, Nelles, Amir, MohamedAmine en Colin.
Inschrijvingen 2020-2021
Ondertussen werden de online inschrijvingen voor
onze school afgerond. Voor het geboortejaar 2018
(de instapklas dus) is de samenstelling evenwichtig
en divers: de helft van de kinderen heeft een
Vlaamse achtergrond, een vierde is van Marokkaanse origine, een vijfde van Assyrische en er zijn
nog een aantal kinderen uit de wijde wereld.
Sinds vrijdag 29/05/2020 zijn de vrije inschrijvingen
gestart - deze gebeuren digitaal. Op onze school
resten momenteel 2 plaatsen in het 3e leerjaar.
Kinderen die op onze school ingeschreven zijn,
blijven uiteraard ingeschreven. Indien je je kind toch
van school wenst te veranderen om welke reden dan
ook, graag de directie zo snel als mogelijk op de
hoogte brengen. Op die manier kunnen we kinderen
die op de wachtlijst staan een plaats geven op onze
school.
GEKKO-solidariteitsfonds
We gaven al aan dat sommige van onze gezinnen
het in deze periode ﬁnancieel heel moeilijk hebben.
Het solidariteitsfonds heeft de ambitie om ook in
deze periode te helpen.
We deden al een beperkte oproep om levensmiddelen te verzamelen, die een groot succes kende. Ook
deed Sint-Vincentius een bijdrage van droge voeding. De Soroptimisten Mechelen gaven ﬁnanciële
steun: zij voorzien voor bepaalde tijd een (beperkt)
budget voor de aankoop van verse levensmiddelen.
Indien je als gezin ook ondersteuning zou wensen,
mag je steeds contact op nemen met de directie. De
aanvraag wordt zeer discreet behandeld.
Bomen
We moeten er geen tekeningetje bij maken: door de
aanhoudende droogte, hebben planten het erg
moeilijk. De nieuw aangeplante bomen aan de
kleuterspeelplaats lijden erg: zij staan de ganse dag
in de stralende zon.
Voor zover het nog niet te laat is, bewateren we ze
dagelijks. Maar we kijken al vooruit: ook in de
vakantie zullen ze dorstig zijn. Via deze weg dan ook
een oproep aan vrijwilligers om in de grote vakantie
de ‘dorstigen te laven’. Dank alvast bij voorbaat!
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De vergadering verliep in elk geval vlot en was aangenaam, mogelijk plannen we voor het einde van het
schooljaar nog een digitaal overleg, om het jaar af te
sluiten.
Het integrale verslag van de vergadering kan je binnenkort op onze website vinden.

Nieuws van Ferm Kinderopvang
•

Vanaf dinsdag zal de voor- en naschoolse opvang tijdelijk doorgaan in de parochiezaal van
Sint-Pieter. De hoofdingang bevindt zich aan de
Nekkerspoelstraat, maar er is ook achteraan de
zaal een tuin met poortje dat uitgeeft op de parking aan het park van de Kalverenstraat.
Deze situatie zal zeker doorlopen tot 30/06/2020.
Opgelet: vergeet niet tijdig te reserveren!

•

Reservaties voor de grote vakantie werden
gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
Op dinsdag 30/06/2020 eindigt de school om
12:00 - vergeet niet om een plekje te reserveren
voor de opvang die namiddag.
(Informatie onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen.)

•

Er werd een nieuwe medewerker aangeworven:
Dina zal vanaf dinsdag 02/06/2020 aan de slag
gaan bij Ferm. Welkom en veel succes!

Vragen of opmerkingen? Neem gerust
contact op met de lokale verantwoordelijke, Naomi Zammattio
BKOmechelen@SamenFerm.be

Héél veel dank aan de vrouwenorganisatie ‘Soroptimisten Mechelen’
voor de specifieke financiële
ondersteuning, alsook aan SintVincentius voor de droge voeding.

