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24 augustus 2020
Beste ouder
Hopelijk heeft iedereen van je gezin en familie al goed kunnen genieten van de vakantie en
heb je nog mooie en ontspannen vooruitzichten….
Spijtig genoeg vernemen we dagelijks via de media dat het COVID-virus geen rust neemt.
Dat zorgt ook voor aanpassingen in schooljaar 2020-2021. Er werd beslist dat we mogen
starten in code GEEL: laag risico (beperkte gevallen van besmettingen – verhoogde
waakzaamheid). Indien nodig moet er overgeschakeld worden naar code oranje of rood.
Een opsomming van de maatregelen in code geel voor de kinderen en leerkrachten:
•
•

•

•

•

•

•
•

Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis.
Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich
testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen
met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing).
Het dragen van een mondmasker bij onze leerkrachten:
o Kleuterjuffen moeten in de klas geen mondmasker dragen.
o Leerkrachten lagere school dragen een mondmasker als de afstand van 1,5 m
(zowel bij kinderen als volwassenen) niet kan gegarandeerd worden.
Social distance:
o Is nodig tussen volwassenen.
o Kinderen moeten geen afstand houden van elkaar.
Geen bubbelvorming:
o De kinderen kunnen gewoon spelen bij de speeltijden. Ze mogen gebruik
maken van speeltuigen en spelmateriaal.
Handhygiëne: handen wassen:
o Bij het betreden van de school.
o Bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd).
o Na toiletbezoek.
o Voor de maaltijd.
o Na het hoesten, snuiten of niezen.
Essentiële uitstappen mogen plaatsvinden. De algemene coronamaatregels en de
regels die op die locatie van toepassing zijn, moeten gevolgd worden.
Geen toegang voor niet essentiële derden op school.

Wat is er voor jullie als ouder belangrijk?
o

o
o
o
o

In code geel blijven de schooluren zoals normaal. Kinderen komen toe tussen 8.15 u
en 8.45 u. NIET later dan 8.45 uur! De school eindigt op woensdag om 12.20 uur en
op de andere weekdagen om 15.25 uur. Dus zijn het gewone lesdagen.
De naschoolse opvang organiseren we terug bij ons op school tot 17.05 uur. Nadien
gaan de kinderen naar Ferm.
Bel of mail naar de school indien je een vraag hebt. Probeer zoveel mogelijk fysiek
contact te vermijden.
Bij het brengen en ophalen van je kind, draag je ALTIJD een mondmasker.
Hou afstand van elkaar. We rekenen hierbij op jullie verantwoordelijkheid. Voor ons is
het niet mogelijk om dit te organiseren.
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o

o

o
o
o
o

Bij het betreden van de school volg je het éénrichtingsverkeer. Je wandelt langs de
rechtse kant van de speelplaats de school binnen en je wandelt langs de linkerkant
van de speelplaats de school buiten.
Alle kinderen die met de fiets/step zijn gebruiken de poort achteraan. Kleuters gaan
langs de zwarte poort binnen en buiten en kinderen van de lagere school gaan langs
het steegje en komen langs het voetbalveld en binnen en buiten.
Hou je moment op onze speelplaats zo kort mogelijk. Je haalt je kind af en je gaat
onmiddellijk door.
Maximum 1 volwassene per kind.
Ouders gaan niet binnen in de schoolgebouwen.
Indien je kind oud genoeg is, kan je ook buiten de schoolpoort afspreken. Hiervoor
dien je wel even het formulier “alleen naar huis” in te vullen.

Opendeurdag van 27 augustus 2020:
Jammer genoeg kunnen we deze NIET laten doorgaan zoals de voorgaande jaren. Toch
willen we onze nieuwe leerlingen en de leerlingen van het eerste leerjaar de kans geven om
onze school te bezoeken. Zij krijgen een aparte brief met het verloop op.
We zorgen voor alle leerlingen voor een warm onthaal en kennismaking op de eerste
schooldag!

Klaslijsten:
Omwille van de coronamaatregelen mailen we ze dit schooljaar (per uitzondering) naar de
ouders.

Info-avonden van september:
o
o

o

We mogen, de info-avonden niet fysiek laten doorgaan in onze klassen.
We hebben voor een alternatief gezorgd. Onze leerkrachten leggen hun klaswerking
uit ahv een PowerPoint of een filmpje (zoals bij het afstandsonderwijs). Wanneer je
deze kan bekijken op onze website, laten we jullie weten.
Bij verdere vragen kan je altijd mailen naar onze leerkrachten. Indien je liever een
telefonisch contact hebt met de leerkracht, mail je naar hen en vraag je om je
telefonisch te contacteren.

We kijken alvast uit om de kinderen te verwelkomen voor het nieuwe schooljaar!
Het schoolteam

