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Bellem, 30 oktober 2020 

 

Beste ouder(s) 

De evolutie van de Covid-19-pandemie dwingt ons ertoe om onze updates verder te zetten.  

Ook op school blijven we een toename merken van het aantal leerlingen dat preventief in 

quarantaine wordt geplaatst. Dit ondanks de vele inspanningen die kinderen, personeel en 

ouders leveren. Hiervoor willen we u als ouder in ieder geval bedanken voor de correcte 

communicatie en het snelle handelen om – indien nodig – kinderen snel uit de schoolomgeving 

te verwijderen.  

 

We zijn dan ook blij dat we de herfstvakantie konden bereiken met het voltallig team, zodat 

we ons onderwijs verder konden organiseren. 

 

De kinderen van de lagere school die de voorbije weken in quarantaine moesten, konden de 

lessen volgen via afstandsonderwijs. Een werkwijze die ervoor zorgde dat alle kinderen het 

onderwijs mee konden volgen en die ook van belang was voor het welzijn van de kinderen.  

HERFSTVAKANTIE 

 

Zoals u reeds kon vernemen via de media heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 

beslist dat de herfstvakantie met twee dagen verlengd wordt. Deze beslissing kwam er op 

basis van een nieuw advies van de virologen. Een verlengde herfstvakantie in het onderwijs, 

waarbij de kinderen 12 dagen geen contact hebben, biedt virologische voordelen. Deze 

maatregel heeft als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Om deze reden zal er op school ook geen opvang zijn op 9, 10 en 11 november. We willen echt 

optimaal inzetten om de school en schoolgebouwen 12 dagen leerlingvrij te houden om nadien 

hopelijk coronavrij te hervatten. 

 

CORONA ATTEST VOOR OUDERS 

 

Ouders die verlof zouden moeten nemen om hun kind op te vangen ten gevolge van de sluiting 

van de school kunnen daarvoor een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht.  

In vele gevallen zal de werkgever hiervoor een attest opvragen. Wij bezorgen u in bijlage zo’n 

attest dat u aan uw werkgever kan bezorgen.  

 

NIEUWE MAATREGELEN 

 

Na de herfstvakantie gaan alle scholen over naar code oranje. Dit heeft uiteraard ook impact 

op onze werking. We rekenen dan ook op de goede medewerking en het begrip van u allen. 
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BRENGEN EN AFHALEN KINDEREN 

 

Ouders worden niet langer toegelaten in de schoolgebouwen. Deze regel was bij ons reeds in 

voege vanaf september. Uitzonderlijk kwam er nog een ouder binnen in het gebouw. Dit laten 

we nu niet meer toe. Indien nodig kan u de titularis steeds bereiken via mail.  

 

De ouders van de ‘Uiltjesklas en Konijntjesklas’ (juf An en juf Isabelle) kunnen hun kleuter nog 

steeds naar de klas brengen. We vragen wel om ook dit contact tot het strikte minimum te 

beperken.  

 

Bij het afhalen van de kleuters hanteren we verder de huidige werking. We vragen om niet 

langer dan nodig op school te blijven en de afstand te bewaren. Mogen we ook vragen om het 

afhaalmoment iets meer te spreiden. Niet iedereen hoeft bij het belsignaal aanwezig te zijn. 

Het afhalen van de kinderen kan vanaf het belsignaal tot 15 minuten na schooltijd. 

 

Ook in de lagere school blijven we gebruik maken van de drie uitgangen, nl. Dorpsplein en 

Huxleystraat voor de voetgangers, Lotenhullestraat voor de fietsers. 

 

MAALTIJDEN 

 

De maaltijden zullen de kinderen vanaf nu in hun klasbubbel moeten nuttigen. Dit betekent dat 

we per klas een tafel zullen voorzien waar de kinderen in hun bubbel kunnen eten. Tussen de 

verschillende bubbels door zullen de tafels steeds worden ontsmet. 

SPORTACTIVITEITEN 

 

Nadat de Vlaamse Regering een reeks coronamaatregelen verscherpte, kondigde ook het 

lokale bestuur een reeks nieuwe maatregelen af om de verspreiding van het coronavirus in te 

dijken.  

 

De gemeente Aalter sluit de gemeentelijke sportaccommodaties. Hierdoor kunnen we geen 

gebruik meer maken van het sportpark en van het zwembad, waardoor we zeker moeten 

snoeien in onze sportactiviteiten.  

 

Bij dit schrijven is momenteel nog niet duidelijk of de sportlessen op school nog mogen 

doorgaan. 

EXTRA MUROS 

 

Vanaf november mogen geen extra-murosactiviteiten meer georganiseerd worden. Dit 

betekent dat alle uitstappen en culturele activiteiten voorlopig uitgesteld of geannuleerd 

worden. 

OUDERCONTACTEN 

 

In de week van 16 november staan de oudercontacten voor het eerste en tweede leerjaar 

gepland. We willen deze laten doorgaan omdat we het contact met u als ouder heel belangrijk 

vinden. Zo kunnen we met u als partner in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind. 

U zal hiervoor een uitnodiging van de leerkracht ontvangen om in te schrijven voor dit digitale 

oudercontact.  

  

mailto:schoolbellem@taborscholen.be


09 374 16 97 schoolbellem@taborscholen.be 0476 56 93 42 
 
Personele unie vzw Katholieke Scholen regio Zuid-Meetjesland en vzw 
Organisatie Broeders van Liefde – Stropstraat 119 – 9000 GENT 

 

AFSTANDSONDERWIJS 

 

Voor kinderen die preventief in quarantaine of thuis worden geplaatst omwille van COVID-19-

besmetting, organiseren we nog steeds een vorm van afstandsonderwijs.  

Zo kunnen deze kinderen het onderwijs en het schoolleven toch nog meevolgen. Hierdoor 

ervaren de kinderen geen direct gevolg op hun mentale gezondheid en hun leerontwikkeling. 

De titularis zal contact nemen met de ouders en bezorgt hen alle nodige info (weekplanning, 

schriften en boeken). Hierbij zal ook een google-meet-link gedeeld worden zodat de leerling 

virtueel in de klas aanwezig kan zijn en op die manier de les dus ook live kan meevolgen 

(zeker de hoofdvakken).  

Mochten er materiële problemen zijn door een gebrek aan pc of laptop, kan u dit steeds 

melden aan de titularis. Wij bekijken dan welke alternatieven mogelijk zijn. 

We hopen alvast om hiermee de kinderen blijvend te betrekken bij het klasgebeuren zodat ze 

niet nog meer slachtoffer worden van deze omstandigheden. 

LOCKDOWN 

Nu het woord lockdown steeds meer in de mond genomen en geadviseerd wordt door 

experten, willen we ook hier proactief handelen. 

Uw kind zal vandaag de meest courante leer- en werkboeken meekrijgen naar huis. Het is 

zeker niet de bedoeling om hier in de vakantie mee aan de slag te gaan. We doen dit enkel om 

voorbereid te zijn indien vandaag of de komende dagen toch nog strengere maatregelen 

volgen en we afstandsonderwijs voor iedereen moeten organiseren. Zo hoeven wij geen 

afhaalmomenten te organiseren. 

We suggereren hiermee zeker niet dat wij reeds op de hoogte zijn van nieuwe maatregelen in 

het onderwijs. Tegenwoordig vernemen wij ook via de pers de nieuwe maatregelen vooraleer 

we meer uitgebreide info krijgen via de onderwijskoepels. 

Wij hopen in ieder geval, samen met jullie, dat de vakantie de nodige rust zal brengen en dat 

we het virus een halt kunnen toeroepen. We hopen dan op 12 november terug de school te 

kunnen heropenen en veel enthousiaste kinderen terug te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten 

Directie en het schoolteam 
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