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Beste ouders

We zijn er klaar voor. Onze school kan vrijdag 15 mei veilig opstarten.
Met deze brief willen we jullie verder informeren over de praktische organisatie.
Schooldagen
 6de leerjaar:



1ste leerjaar:



2de leerjaar:

▪ vrijdagvoormiddag 15 mei
▪ maandag 18 mei
▪ de weken erna elke maandag en dinsdag
▪ maandag 01 juni is een wettelijke feestdag = Pinkstermaandag
(geen schooldag)
▪ dinsdag 19 mei
▪ de weken erna elke woensdag, donderdag en vrijdag
▪ woensdag 20 mei
▪ de weken erna elke woensdag, donderdag en vrijdag

Afspraken aankomst en afhalen leerlingen:


Onze schooluren zijn:
- Voormiddag van 08.45 uur – 11.55 uur
- Namiddag van 13.05 uur – 15.25 uur (op maandag tot 15.50 uur)



De schoolpoorten gaan pas open vanaf 08.25 uur.



De leerlingen die les krijgen, komen de school binnen via de grote poort van de lagere school.
De kinderen worden hier opgevangen door een juf of meester en begeven zich naar de
speelplaats.



Leerlingen die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in de fietsenstalling gelegen
aan de lagere school.



Het afhalen van de kinderen gebeurt ook aan deze poort. De leerkrachten brengen de
kinderen naar de afhaalplek. Dus wacht rustig tot uw kind er is.



’s Morgens zorgen de gemachtigde opzichters er voor dat de kinderen de
Weg naar Opoeteren veilig kunnen oversteken.



De thuisrijen worden dagelijks georganiseerd.



Ouders houden zelf de nodige afstand (1,5 m) van elkaar en dragen liefst een mondmasker.



De ouders komen niet op het terrein van de school: niet op de speelplaats, niet in de gangen
en niet in de klassen.



Ouders die graag een juf of meester spreken, maken best telefonisch of via mail een afspraak.

Klasorganisatie.


Elke klas zal verdeeld worden in twee of drie groepen.



De leerlingen zitten in de klas op veilige afstand van elkaar.



De kinderen brengen alle schoolmaterialen, werkboeken, … die ze thuis hebben
mee naar school.



Er wordt op vaste tijdstippen veel aandacht besteed aan de handhygiëne.



We beperken de lessen tot noodzakelijke leerstofgehelen. De leerlingen worden niet
overstelpt met leerstof. Er zal zeker ook tijd zijn voor ontspanning.



Als een kind ziek is, worden de ouders onmiddellijk verwittigd.

Organisatie speeltijd, middagtoezicht.


De speeltijden verlopen in fasen. Er zal maximum één klas op de speelplaats aanwezig zijn.



Er is toezicht bij de toiletten zodat ook hier de veilige afstand bewaard wordt.



Elke leerling is verplicht om te blijven eten. Dit om de breng- en ophaalmomenten te beperken.



We vragen om drank van thuis mee te geven, drinkfonteinen zijn afgesloten.



Onze lokalen worden volgens de veiligheidsvoorschriften onderhouden en indien nodig
gedesinfecteerd.

Préteaching.


Voor de leerjaren die niet opstarten, verandert er niets.



Zij krijgen de nieuwe leerstof via préteaching aangeboden.

Opvang.


Voor de opvang van de leerlingen blijven we dezelfde maatregelen hanteren.



Kinderen die naar de opvang komen, komen de school binnen via de poort aan de
kleuterschool.



Enkel de kinderen die naar de buitenschoolse kinderopvang gaan, maken gebruik
van het kleine poortje.



Het inschrijvingsformulier voor de weken van 25 mei en 1 juni zal vrijdag online staan
op de website van onze school. Gelieve in te schrijven voor 22 mei.

Beste ouders wij volgen de beslissingen en het advies van de Nationale Veiligheidsraad.
Daarnaast evalueren wij onze werking dagelijks en sturen bij indien nodig.
We kijken er naar uit om onze leerlingen op een veilige manier te verwelkomen. Weet dat onder onze
maskers en face shields nog steeds de zorgzame leerkrachten verscholen zitten die er alles aan doen
om jullie zoon/dochter gerust te stellen en goed op te vangen.
Wij danken jullie voor de positieve feedback, de fijne en aangename samenwerking en jullie inzet om
jullie kind te begeleiden. Wij weten dat het niet gemakkelijk is maar samen zijn we sterk!
Met vriendelijke groeten
Het schoolteam.

