Maandag 25 mei 2020
Beste ouder(s)

De start voor 1ste, 2de en 6de klas vorige week liep behoorlijk vlot. Het was een blij
weerzien en de opgelegde veiligheidsmaatregelen werden strikt opgevolgd door
ouders, leerlingen en leerkrachten.

Vorige vrijdag werd het advies aan de veiligheidsraad vanuit het onderwijs bekend
gemaakt. Alle leerlingen op school; dat is de ambitie. Een ambitie die we graag
waarmaken binnen de context van de geldende veiligheidsmaatregelen én binnen de
context van onze eigen lagere school.

Een groep van 20 leerlingen is voor ons niet haalbaar binnen de opgelegde
coronamaatregelen. Een klas moet sowieso gesplitst worden in 2 bubbels omwille
van de klasgrootte van 24 leerlingen per klas. Anderzijds zijn de lokalen te klein,
rekening houdend met 4 m² per leerling en 8m² per leerkracht. Die bubbels moeten
gehandhaafd blijven op de speelplaats, voor de verplaatsingen in de gangen, voor
het gebruik van de toiletten, ... Lokalen die onvermijdelijk dubbel gebruikt zullen
worden omwille van de opsplitsing, ook tijdens de middagpauze, moeten grondig
gepoetst en ontsmet worden.
De optimistische berichtgeving in de pers, namelijk ‘alle leerlingen terug naar school’,
betekent in concreto dat we op Pulhof inderdaad alle leerlingen de kans zullen geven
terug te komen, maar gezien de opgelegde maatregelen, zal dit voor een beperkte
tijd per week zijn.

De beslissingen die genomen werden voor de 6de, de 1ste en de 2de klas blijven
onveranderd. Deze leerjaren zijn en blijven onze prioriteit.

Hoe het vervolg van het schooljaar er zal uitzien, wordt deze week in overleg met de
Raad van Bestuur, de preventieadviseur, de inspecteur, de andere afdelingen en
voortgaand op een nieuwe risicoanalyse besproken. We brengen u zo snel mogelijk
op de hoogte van de wijzigingen in de schoolorganisatie.

Intussen gaan het online lesgeven en de noodopvang ongewijzigd verder.

Hierbij vindt u opnieuw een link om in te schrijven voor de noodopvang. Deze geldt
van dinsdag 2 juni t.e.m. vrijdag 5 juni.
Mogen wij u vragen deze link in te vullen voor dinsdag 26 mei om 20.00?
Zo kunnen wij ons degelijk voorbereiden.
U zal deze keer ook een bevestiging van inschrijving ontvangen.

Wie aanloopt tegen een uniform dat te klein geworden is of dat stuk is, kan daarvoor
contact opnemen met juf Wiene: wiene.vanbaarle@pulhof-ls.be
Zij zal u op haar beurt contacteren om verder af te spreken.

In bijlage vindt u nog een flyer van het CLB.

We danken u voor uw vertrouwen en wensen u een aangename, maar vooral
gezonde werkweek toe.

Vriendelijke groeten

Machteld Vanhulle
Directeur
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