Samen gaan we ervoor!

We kunnen het!

Beste ouders,
Wij zijn heel blij onze kleuters en leerlingen opnieuw te kunnen verwelkomen. Wij doen er alles aan
om het zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Wij willen er vooral nog enkele leuke weken van maken samen met alle kleuters en leerlingen van
onze school. Dit vraagt een hele organisatie. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

1. Onze kleuterschool herstart op 2 juni. We verwachten de kleuters elke dag op
school.
ze zullen:
 gedurende de hele dag bij hun juf blijven in hun gebouw
 in hun eigen tuintje aan de klas spelen
 eten samen met de juf in de klas
voorzie je kind van:
 voldoende papieren zakdoeken of keukenrol
 zonnecrème en een pet
 fruit, koek, lunchpakket en drinkbus met water
Groep = bubbel
noodopvang

Start op school
8.00

Ingang
Rode poort

Verlaten school
16.00
13.00 op
woensdag

uitgang
Kleine groene poort

Kleuterschool
Juf Joni – juf Ilse
Juf Roxane – juf Kim

8.30

Rode poort

15.00
Groene dubbele
Woensdag 11.45 poort

2. De lagere school start op 5 juni zie schema
Voorzie je kind van:
 voldoende papieren zakdoeken of keukenrol
 zonnecrème en een pet
 fruit, koek, lunchpakket en drinkbus met water
wat brengen de leerlingen nog mee:
 de uitgeleende computer.
 Al hun werkboeken en schriften
 Plastiek zakje

8.30 - 11.30
8.45 - 11.45
9.00-12.00

maandag
3e lj
2e lj
Juf Steffi

dinsdag
4e lj
1e lj
Juf Steffi

12.15 - 15.15
12.30 - 15.30

3e lj
2e lj

4e lj
1e lj

woensdag
6e lj
5e lj

donderdag
4e lj
2e lj
Juf Steffi

vrijdag
3e lj
1e lj
Juf Steffi

4e lj
2e lj

3e lj
1e lj
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Het is een voordeel om sommige leerjaren in kleinere groepen te laten komen om ons toe te laten
de leersituatie van elk kind op te volgen. Vermits er voor alle leerlingen contactlessen zijn,
vervalt het pre-teachen. De leerkrachten zullen zeker voor 5 juni nog een korte mededeling
sturen.
Nu we elke klas dagelijks met water moeten poetsen en ontsmetten zijn we genoodzaakt om onze
toezichters mee in te schakelen. Daarom is de noodopvang nog steeds beperkt van 8.00 uur tot
16.00 en op woensdag tot 13.00 uur.

3. Toch ook nog even meegeven:
 Gelieve je kind stipt op tijd naar school te brengen . Bij aankomst gaan de leerlingen in
hun rij staan.
 De ouders komen niet op het schoolterrein.
 Alle personeelsleden van de school zullen een mondmasker dragen. Bereid je kind hierop
voor als het nog niet naar school kwam sinds 16 maart.
 Dit schooljaar serveren we geen warme maaltijdenmeer.
 Kinderen brengen geen speelgoed van thuis mee naar school.
 Een ziek kind kan niet naar school komen.
 We organiseren de oudercontacten op een andere manier. We kunnen ouders op school niet
toelaten voor een oudercontact.
Voor de meeste gezinnen zal er dus wellicht geen oudercontact zijn. Indien nodig doet de
leerkracht een gesprek via “teams”
 We hopen dat we in september alle ouders opnieuw in de klassen mogen ontvangen voor
het eerste oudercontact van schooljaar 2020-2021.
 Opvang lagere schoolleerlingen. Wij willen vooral inzetten op het lesgebeuren en hopen dat
de kinderen enkel voor de lesmomenten naar school komen.
Heeft een kind van de lagere school opvang nodig als er geen contactles is, dan mail je per
kerende die informatie liefst voor de hele periode van 4 t.e.m. 30 juni naar de directie :
(naam, klas, data, uren).

En tot slot vinden jullie in bijlage vinden nogmaals de veiligheidsafspraken.
We hopen op een fijn en veilig weerzien van al onze kinderen
Het ganse schoolteam.
Martine Maes

