Beste ouder
Het was voor u wellicht even wachten op verdere info over de toekomstige organisatie van de
school.
Het team staat momenteel voor de immense opdracht om onder de geldende richtlijnen de school
terug opgestart te krijgen.
Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van onze kinderen en personeelsleden centraal.
Er wordt vanuit de overheid haast verwacht om het onmogelijke mogelijk te maken.
Een uitdaging die we met het Cadeteam niet uit de weg willen gaan.
Infofilm
In de plaats van alle praktische zaken en afspraken voor leerlingen die naar school zullen komen via
mail te communiceren, mogen ouders van het eerste, tweede en zesde leerjaar nog deze week een
infofilm verwachten. Dit zal ook te bekijken zijn via de website.
Op kindermaat zal daarin meegedeeld worden waaraan kinderen en ouders zich kunnen verwachten
wanneer de school terug opstart. Het lijkt ons zinvol om dit samen met uw kind te bekijken en te
bespreken.
Samen sterk
Als school vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke rol op te nemen. De voorbije periode
was niet eenvoudig. Er werd zowel van leerlingen als leerkrachten, maar zeker ook bij heel wat
gezinnen veel verwacht om alles georganiseerd te krijgen. Jullie deden dat voortreffelijk! Echt waar.
Het leerkrachtenteam is dan ook erg dankbaar voor de fijne en gedreven samenwerking die met
ouders ervaren werd.
Start op 18 mei
Om gezinnen, bedrijven, maar zeker ook onze leerlingen terug zuurstof te geven, willen we
de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar vanaf maandag 18 mei zo veel mogelijk naar
school laten komen.



Leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zullen op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag volledige lesdagen hebben.
Leerlingen van het zesde leerjaar komen 4 halve lesdagen naar school. Zij vernemen
via hun titularis wanneer iedere lesgroep wordt verwacht.

Op woensdag is er geen lesdag op school. Deze dag noemen we binnen het team ‘de zorgdag’.
Leerkrachten kunnen dan contact opnemen met leerlingen die nog extra zorg nodig hebben.
Na twee schooldagen zal onze lopende werking worden geëvalueerd en indien nodig worden
bijgestuurd.
Digitaal afstandsonderwijs
Online-lessen voor leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar blijven doorgaan.
Bezorgdheid

Om in ons opzet te slagen, hebben we zeker ook uw medewerking nodig. Meer info volgt via de
infofilm.
Aangezien we slechts met lesgroepen van maximum 14 leerlingen mogen werken, zal iedere
klasgroep in 2 lesgroepen worden verdeeld. Hierdoor zal bijna het ganse leerkrachtenteam worden
ingezet om elke lesgroep van een begeleidende leerkracht te voorzien.
Dit zorgt er echter voor dat er een tekort aan personeelsleden dreigt indien de noodopvang sterk
uitbreidt. We hopen dan ook dat kleuters en leerlingen enkel van noodopvang gebruik maken indien
er echt geen andere oplossing kan gevonden worden.
Noodopvang: wie, waar, wanneer, wat?
De noodopvang mag niet in contact komen met de leerlingen die verplicht op school les volgen.
Daarom zal de noodopvang van kinderen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar doorgaan in Chalet
De Hamer (tegenover het Cultureel Centrum) https://www.aartselaar.be/chalet-de-hamerOok leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar kunnen op de niet-lesdagen, indien
noodzakelijk, in de noodopvang terecht. Noodopvang van deze leerlingen zal doorgaan in het
schoolgebouw waar zij deze periode les volgen.
De noodopvang van kleuters blijft in de eigen kleuterschool aan de Buerstedelei georganiseerd.
Tijdens de noodopvang van lagere schoolkinderen wordt er geen les gegeven.
We doen ons uiterste best om tijdens de noodopvang leerlingen te laten werken aan hun
schooltaken. We proberen hiervoor de nodige computers te voorzien.
Hoe aanmelden voor noodopvang
Vanaf donderdag 7 mei zullen we onze noodopvang terug via het digitaal ticketsysteem organiseren.
U kan dan zelf nodige noodopvangdagen registreren.
Werkwijze :
1. Enkel te gebruiken bij noodzakelijke opvang door de school.
2. Klik op volgende link : https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Overview
3. Voor elke schooldag werd een aparte inschrijflink aangemaakt : vijf dagen voor de lagere school,
vijf dagen voor de kleuterschool.
4. Open de link van de dag waarop u uw kind wil inschrijven. Kijk goed naar het onderscheid tussen
lager en kleuter!
5. Klik op tickets bestellen
6. Kies uw tickets door het juiste aantal aan te duiden ( = aantal kinderen).
7. Klik op doorgaan.
8. Bevestig door te plaatsen in winkelwagen.
9. Klaar? Al uw nodige dagen gereserveerd? Klik op doorgaan.
Nog niet klaar? Nog dagen te reserveren? Klik op verder winkelen.
10. Belangrijk : Voltooi uw inschrijving door de winkelwagen te bevestigen. Klik op doorgaan.
11. Vul uw registratiegegevens in.
12. Vink 'algemene voorwaarden' en de 'privacy policy' aan.
13. Klik op volgende.
14. Uw inschrijving werd bevestigd? Top! U zal een bevestigingsmail krijgen.
Wat breng je mee?
Zowel leerlingen die les moeten volgen als kinderen die gebruik maken van de noodopvang:
- pennenzakje met pen, potlood, schaar, lijmstift, enkele kleurpotloodjes

- werkboeken en leerboeken
- persoonlijk @cade-mailadres en login voor de Classroom
- lunch met eigen drank (kan met water bijgevuld worden). Er wordt geen drank noch warm water
door de school bedeeld.
Toegang tot de school
De school kan enkel betreden worden door kleuters, leerlingen en personeel.
Ouders of derden moeten zich verplicht aanmelden via de poortbel.
Het afzetten en ophalen van lagere schoolkinderen zal via de infofilm worden verduidelijkt.
De richtlijnen van de overheid wijzigen voortdurend. De kans bestaat dan ook dat meegedeelde info
nog zal wijzigen. We willen echter niet meer wachten om ouders en kinderen te informeren. Ook u
heeft wellicht nood aan perspectief.
Mocht het nodig zijn onze organisatie bij te sturen, houden we u zeker op de hoogte.
Alvast bedankt voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,
meester Kris
directeur Cade

