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Beste ouders
Onze mailtjes over corona volgen elkaar terug sneller op. Dat is geen goed teken maar we houden de
moed erin en we blijven er samen met u alles aan doen om het virus te verslaan.
Een update van de situatie in GBR
Momenteel zijn er besmettingen in verschillende klassen in afdeling centrum.
Een kleuterjuf werd getest en is momenteel in quarantaine. In afwachting van het resultaat zijn we
extra waakzaam voor de kleuters van de eendjes- en de schildpaddenklas.
In 2B en 3B is telkens één leerling besmet. Hoogisicocontacten (kinderen die nauw contact hadden
met deze leerlingen) werden in quarantaine geplaatst en worden twee maal getest. Na de tweede
negatieve test mogen deze kinderen terug naar school komen.
De biggen- en giraffenklas en klas 5D zijn volledig in quarantaine geplaatst. Alle kinderen en de
leerkrachten zijn in quarantaine en ondergaan twee tests. Deze klassen gaan terug open vanaf het
moment dat de quarantaine van de leerkracht opgeheven wordt. De betrokken ouders worden
daarvan op de hoogte gebracht als het zover is.
We benadrukken dat we bij elke besmetting alle instanties op de hoogte brengen en steeds alle
richtlijnen van CLB, arbeidsgeneesheer en preventieadviseur nauwgezet opvolgen. Op die manier zijn
we er samen met u zeker van dat we steeds de juiste beslissingen nemen.
Nieuwe richtlijnen Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming
Sinds gisteren zijn er nieuwe richtlijnen voor het onderwijs van kracht. U kan ze hier nalezen.
In gemeenten waar volgens de Risk Assessment Group (RAG) een verhoogde waakzaamheid geldt,
moet vanaf 1 besmetting in een klas, deze klas in quarantaine. Momenteel staat Retie nog niet op
deze lijst maar we volgen dit samen met het schoolbestuur en het CLB nauw op.
Refters mogen niet meer gebruikt worden voor de lunch. In afdeling Centrum deden we dit al langer
niet meer. Nu zullen ook in afdeling Schoonbroek de kinderen buiten of in de klas hun boterhammen
opeten.
Uitstappen, die onlangs terug mochten doorgaan, zijn terug aan strenge regels onderworpen. Dat
betekent dat het bezoekje aan de bib, waar we allemaal zo lang naar uitgekeken hadden, weer
uitgesteld zal worden.
Schoolbezoeken van nieuwe kleuters en leerlingen mogen niet meer doorgaan. Onze ‘coronaproof’
openklasdagen en kennismakingsmomenten met nieuwe kleuters, worden nu dus ook afgelast.
We zijn extra voorzichtig…
De nieuwe richtlijnen zijn ‘moetjes’, verplichtingen dus.
Op GBR volgen we echter ook de ‘magjes’, de meer vrijblijvende richtlijnen. We willen er alles aan
doen om de school open te houden. Daarom nemen we alvast tot aan de paasvakantie de volgende
extra maatregelen:

Er zullen geen derden (ondersteuners, logopedisten, docenten van de lerarenopleiding,…) meer
toegelaten worden op school. Online gesprekken tussen ouders en de zorgcoördinator, eventueel
met externen, kunnen uiteraard wel doorgaan.

in afdeling Schoonbroek:
Vakleerkrachten (sport-, godsdienst- en zorgleerkrachten) komen niet meer in afdeling
Schoonbroek. Het risico op het overbrengen van besmettingen vanuit afdeling Centrum is te
groot. De klasleerkrachten zullen in de mate van het mogelijke het aanbod van de
vakleerkrachten proberen op te vangen. Online overleg tussen leerkrachten, bijvoorbeeld
i.v.m. de aanpak van zorg, blijft wél mogelijk.
in afdeling Centrum:







De inhoud van de sportlessen wordt aangepast zodat er geen contact nodig is tussen de
sportleerkrachten en de kinderen. De verschillende klassen blijven gescheiden in
kleedkamers en op de sportvelden. Van zodra het terug wat warmer wordt, sporten alle
kinderen buiten.
Zorgmomenten voor kinderen kunnen helaas tijdelijk niet doorgaan. Deze kunnen niet op
een coronaveilige manier georganiseerd worden. Kinderen individueel of in kleine groepjes
extra ondersteunen kan eenvoudigweg niet vanop 1,5m afstand… De zorgleerkrachten
blijven wel ter beschikking van de leerkrachten voor advies en online gesprekken met ouders
kunnen ook doorgaan.
Lessen levensbeschouwing (RKG, zedenleer en islam) gaan door in aangepaste vorm, voor
elke klas apart.
We bekijken momenteel de mogelijkheid om de speeltijden terug alternerend te organiseren
zodat ook op de speelplaats de vermenging van verschillende groepen beperkt blijft.

Hiermee hopen we de besmettingen terug te dringen. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!
Vriendelijke groeten
Guy Mermans
Meer info nodig?



veel gestelde vragen van ouders én leerlingen over corona
www.info-coronavirus.be

