Beste ouder(s)
Vanaf 8 juni zullen we eindelijk met z'n allen weer volledige dagen op school zijn.
Wat kijken we daar naar uit!
Alle aanwezige leerlingen vlot, maar vooral ook veilig, de school in en uit laten
gaan, zonder ouders toe te laten in het schoolgebouw, is een hele uitdaging.
Het is een uitdaging die we graag aangaan, maar waarvoor we het nodige geduld en
vertrouwen vragen.
We trachten alles vlot te laten verlopen, maar daarvoor is het belangrijk dat u zich stipt
aan de timing houdt; niet vroeger, niet later aankomen én
dat u bereid bent om misschien enkele keren aan te schuiven wanneer u kinderen in
verschillende leerjaren heeft.
Alle leerlingen blijven ineten op school. De middagpauze is te kort en te complex om
thuis eten mogelijk te maken.
Samen komen we er wel; voor onze kinderen doen we de volgende 3 weken ons uiterste
best.
We verwachten uw kind op school:
· in PERFECT zomeruniform (zwart is geen donkerblauw, in sandalen
horen ook sokken)
· ten vroegste om 8.15 op school. De lessen starten om 08.30.
· met al het schoolmateriaal in de schooltas
· met 10-uurtje, boterhammen en water (in een drinkbus) en met gymzak
Wat is gewijzigd? Wat bleef onveranderd?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een
combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke
schoolomgeving.
· De klassen zijn de contactbubbels: de groepen blijven steeds dezelfde.
De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
· Afzonderlijke speeltijden: de leerlingen gaan niet allemaal samen
spelen op de speelplaats. De verschillende klasbubbels krijgen een
toegewezen vak waarbinnen gespeeld wordt.
· Lunchpauze: de leerlingen eten verdeeld over de eetzaal en de
ontmoetingsruimte, in hun eigen (klas)bubbel.
· Afstand houden (1,5 meter): we werkten een circulatieplan uit.
· Mondmaskers: de leerkrachten dragen een mondmasker of een
gelaatsscherm. De leerlingen mogen een mondmasker dragen, maar zijn dit niet
verplicht.
· Netheid: leerkrachten en leerlingen ontsmetten hun handen met handgel
bij het binnengaan van het klaslokaal. Ze wassen hun handen na het
toiletbezoek en
voor het middagmaal. De lokalen worden regelmatig verlucht, 1 keer per
week gepoetst, de banken worden elke dag schoongemaakt met water en
zeep. De

vuilnisbakken worden elke dag leeggemaakt. De toiletten worden twee
keer per dag schoongemaakt.
Hoe werkt u als ouder mee aan de veiligheid op school?
· Kom met slechts één ouder indien u uw kind wenst te vergezellen tot aan
de deur. Zet uw kind dan af aan de dubbele deur van de glazen gang, via
de tuin.
NIET langs de Grotesteenweg
· Zorg ervoor dat uw kind pas op school aankomt tussen 08.15 en 08.30.
· Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
· Blijf niet praten aan de in- of uitgang.
· Wil u praten met iemand van het schoolteam; maak dan een afspraak via
telefoon of mail.
· Indien u uw kind wenst op te halen, doet u dat opnieuw via de tuin tussen
15.15 en 15.30.
U zegt de naam van uw kind en u wacht tot uw kind aan de deur
verschijnt.
Wat als uw kind ziek is?
· Zieke kinderen moeten thuisblijven.
· Is iemand van uw gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van
uw gezin corona? Dan moet uw kind 14 dagen thuisblijven.
· Behoort uw kind tot de risicogroep? Dan beslist de behandelende dokter
of uw kind de lessen op school kan volgen.
· Behoort iemand van uw gezin tot de risicogroep? Dan mag uw kind de
lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
· Wordt uw kind ziek op school? Dan vangen we het op in een afzonderlijk
lokaal. We vragen u dan om uw kind op te halen.
Meer informatie?
· Wil u graag meer weten over de heropstart van scholen?
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatievoor-ouders

