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Corona: actuele stand van zaken en regeling in WAVO
Het overlegcomité besliste woensdag 24 maart het volgende (letterlijk uit de berichtgeving):
- In het lager onderwijs worden de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst.
- Kleuters kunnen naar de klas komen, de lessen zijn voor hen niet geschorst. Er wordt een appel
gedaan op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het
kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kleuter thuis op te vangen.
Donderdagavond, 25 maart volgde een nieuw bericht: Het Gemeenschapsonderwijs en het
Katholiek Onderwijs beslissen om ook de kleuterscholen te sluiten.
Wij sluiten ons als school van het katholiek net aan bij de beslissing van onze koepel. We begrijpen
dat het niet gemakkelijk is voor thuiswerkende ouders om opvang voor kinderen en werk te
combineren, maar de huidige situatie laat ons geen keuze.
Concrete afspraken voor de kleuterschool van WAVO:
- Alle lessen worden opgeschort, er wordt ook geen afstandsonderwijs georganiseerd.
- Er wordt NOODopvang voorzien voor kinderen van ouders in essentiële beroepen. De opvang
wordt georganiseerd in de kleuterschool, door leerkrachten van de school, van 8 u tot 15.30 u.
Gelieve vooraf in te schrijven hiervoor, per halve dag. Er volgt een aparte mail voor deze
inschrijving.
- Voor- en naopvang wordt in het Boshuis georganiseerd. Kinderen worden door de begeleidster
van het Boshuis naar de kleuterschool gebracht. Je moet daarvoor inschrijven zoals altijd.
Concrete afspraken voor de lagere school van WAVO:
- Alle lessen worden opgeschort, er wordt ook geen afstandsonderwijs georganiseerd.
- Vrijdag worden de meeste toetsen meegegeven ter inzage. In sommige klassen worden na de
paasvakantie nog enkele toetsen afgenomen die gepland waren in de volgende week.
- De leerkrachten organiseren volgende week online-oudercontacten via de Bingelknop. De
leerkracht spreekt met u een gepast moment af. De 6de leerjaren hebben de oudercontacten al
achter de rug.
- Rapporten worden na de paasvakantie met de kinderen meegegeven.
- Leerlingen van het 1ste tot het 4de lj. krijgen vrijblijvend een oefenbundeltje mee met enkele
basisoefeningen. Leerlingen van het 5de en 6de lj. krijgen een overzicht met taken en lessen tegen na
de paasvakantie.
- Er wordt NOODopvang voorzien voor kinderen van ouders in essentiële beroepen. De opvang
wordt georganiseerd in Vinkenhof, door leerkrachten van de school, van 8 u tot 16 u. Gelieve
vooraf in te schrijven hiervoor, per halve dag. Er volgt een aparte mail voor deze inschrijving.
- Vooropvang wordt in het Boshuis georganiseerd. Kinderen worden door de begeleidster van het
Boshuis naar Vinkenhof gebracht. De na-opvang gaat in Vinkenhof door.
Ouders die een attest nodig hebben voor hun werkgever, vinden dat in de bijlagen van deze brief.

Infrastructuur Vinkenhof
De Vinkenhofschool heeft haar “gezicht” teruggekregen. De stellingen zijn verwijderd, de daken van
het hoofdgebouw en van de refter zijn helemaal klaar. Ondertussen zijn de werken in de refter en
aan het sanitair blok gestart.
In de refter werd een verlaagd plafond geplaatst en de verwarmings-en verluchtingsinstallatie is
reeds in werking. De gyproc-werken zijn bijna klaar, eind april wordt de gietvloer gegoten.
De voorzijde van het sanitair blok werd gecementeerd, de dakranden worden volgende week
vervangen.
In het hoofdgebouw, de refter en het sanitair blok werden nieuwe, sterke deuren geplaatst.
Wat volgt er nog in de volgende weken en maanden?
- Refter: nieuwe keuken, wanden plaatsen, schilderwerken, verlichting, nieuw meubilair
- Sanitair: nieuwe toiletten en wastafels, tussenschotten, verlichting
- Heraanleg speelplaats

Zeeklassen, talentklassen, boerderijklassen
Boerderijklassen (2de lj.) op 29 en 30 april: zal waarschijnlijk niet kunnen met een overnachting, we
zoeken een alternatief voor één dag.
Zeeklassen (6de lj.): van 26 tot 30 april. Weinig kans dat het in deze periode mag. We hebben een
optie genomen op de week van 25 tot 28 mei (van dinsdag tot vrijdag, maandag is Pinkstermaandag)
in Ter Helme. We hopen dat het dan wél zal lukken… afwachten.
Talentklassen (5de lj.): van 17 tot 21 mei: afwachten…

Vooruitblik
- maandag 29 maart: start paasvakantie voor alle kinderen van Wavo.
- maandag 19 april: start van het 3de trimester
- dinsdag 11 (of 18) mei: fietsexamen 6de leerjaar
- woensdag 12 mei: pedagogische studiedag
- donderdag 13 mei: Hemelvaart
- vrijdag 14 mei: verlofdag
- maandag 17 mei: start talentklassen 5des
- maandag 24 mei: Pinkstermaandag
- dinsdag 25 mei: start zeeklassen 6de leerjaar

We hebben er zelf niet voor gekozen om de paasvakantie al vroeger
te laten starten… we wensen jullie een deugddoend verlof!

