NIEUWSBRIEF 7 MEI:
OPSTART LESSEN OP 18 MEI
OP ENKELE DAGEN VOOR ENKELE GROEPEN
Hallo,
In de brief ‘OPSTART lessen SGM’ kun je de algemene afspraken voor alle basisscholen van onze
scholengroep lezen.
De kinderen krijgen les van hun eigen leerkracht. Dat vinden we belangrijk voor het welbevinden,
het verder doelgericht werken en de duidelijke evaluatie eind juni.
Hieronder volgt concrete informatie voor onze school.
Het is een beetje vreemd… een aantal regelingen zullen pas vanaf maandag ingevoerd worden.
Doordat de lessen deels hervat worden op 18 mei, zal er meer volk op school zijn en zijn er dus
nieuwe afspraken nodig.

VEILIGE MAATREGELEN
Welke maatregelen nemen we concreet zodat je kind veilig naar school kan?

Kleuter en lager zijn afzonderlijke bubbels.

Kinderen die les krijgen blijven de hele dag bij hun groep. De speeltijden zijn ook met hun
eigen groep.

Op regelmatige tijdstippen worden de handen gewassen met water en zeep. Een eerste
keer bij het binnenkomen in de klas.

We houden 1,50 meter afstand van elkaar (social distancing). In klas voorzien we 4 m² per
leerling.

In elk lokaal zitten maximum 14 kinderen

We laten geen ouders of derden toe op het schooldomein.

We hebben grote aandacht voor het ontsmetten en poetsen van materialen, meubilair,
sanitair en lokalen.

Om 8.30 u. worden de deuren gesloten. Wie nadien aankomt, moet ons opbellen. Het
telefoonnummer hangt uit aan de deuren.

OPSTART EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR










Leerlingen krijgen 2 volle dagen les. We hebben een gele groep en een groene groep. De
leerkracht mailt je in welke groep je kind zit. We hielden rekening met broers en zussen.
We gaan ervan uit dat alle leerlingen aanwezig zijn.
Een lesdag start om 8.30 u. en eindigt om 16 u.. Nadien is er nog mogelijkheid tot opvang
(zie verder). Op vrijdag eindigt de school om 15 u.
Tijdens de lesdag wordt een taakje meegegeven voor de dag waarop er geen les is..
Voor L1 en L2 valt het afstandsleren zoals het nu was dus weg vanaf 18 mei.
Wie een chromebook in bruikleen van de school kreeg, brengt die op de eerste lesdag terug
mee.
Over de middag blijven alle kinderen op school en eten in de klas. De kinderen brengen
een lunchpakket en een drankje mee.
Een gevulde waterfles moet meegebracht worden.
Op de middag spelen de kinderen, uiteraard onder toezicht, een uurtje op de speelplaats.
Groep 1

maandagen
18 mei
25 mei
1 juni = vrije dag
8 juni
15 juni
22 juni
29 juni ??

Groep 2
donderdagen

28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni

dinsdagen
19 mei
26 mei
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni??

vrijdagen
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

OPSTART ZESDE LEERJAAR











Voor L6 werken we in halve lesdagen: Er is een rode en een blauwe groep.
Lesmomenten: zie hieronder.
De leerkrachten mailen in welke groep je kind zit.
We gaan ervan uit dat alle leerlingen aanwezig zijn.
Tijdens de lesdag wordt een taakje meegegeven voor de (halve)dag waarop er geen les is..
Begin en einde halve lesdag:
o Voormiddag: 8.30 u. - 11.40 u.
o Namiddag: 13.10 u. – 16 u. (op vrijdag tot 15 u.)
o Op woensdag is er geen les.
Op de middag gaan de leerlingen naar huis. Leerlingen die in de namiddag les hebben,
kunnen vanaf 13 u. toekomen en gaan via de gele deur (speelplaats lager) meteen naar de
klas (alleen!!) Wie in de opvang blijft, brengt eigen picknick mee.
Een gevulde waterfles moet ook meegebracht worden.

GROEP 1
maandagvoormiddag, dinsdagnamiddag,
donderdagvoormiddag, vrijdagnamiddag

GROEP 2
Maandagnamiddag, dinsdagvoormiddag
Donderdagnamiddag, vrijdagvoormiddag

VERVOLG NOODOPVANG KLEUTERS + L3, L4, L5



Voor de kleuters, L3, L4 en L5 herstart het schoolgaan helaas nog niet. Het afstandsleren
en de noodopvang worden verder gezet.
Wanneer een of meerdere van deze groepen ook deeltijds kunnen opstarten, weten we
niet. De gezondheidsraad beslist hier vermoedelijk eind mei over.

DAGEN WAAROP DE SCHOOL GESLOTEN IS



Hemelvaartweekend: donderdag 21 en vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni: er volgt nog info als de Paddenstoel dan open is.

CIRCULATIEPLAN
LAGER

Leerlingen die les krijgen komen tegen 8.30 u. (best niet veel vroeger): Via het poortje aan
het meeting point naar de rode deur gaan en langs daar meteen de trap op naar boven
naar de eigen klas. Jas en boekentas meenemen naar de eigen lessenaar.

Leerlingen die naar de opvang komen, gaan via het poortje aan het meeting point
rechtstreeks naar de speelplaats. Hun naam wordt bij aankomst genoteerd. Ze blijven
onder toezicht op de speelplaats en gaan in deelgroepen o.l.v. een leerkracht naar boven.

Het lager gaat altijd via de hoofdtrap naar boven en terug naar beneden via de noodtrap
aan de klas van juf Katrien. Daar zullen nadars staan om via de turnzaal terug naar de
speelplaats te gaan
KLEUTER

De kleuters komen toe en verlaten de school via de blauwe zijdeur of via het hekkentje aan
de kleuterspeelplaats.

Er staan lijnen geschilderd om afstand te houden als je je kleuter brengt of ophaalt.

De kleuters worden in (vaste) groepen verdeeld. Per klas zijn er max. 14 kindjes.
FIETSERS

Via de poortjes aan het meeting point ga je naar de fietsenstalling.

Via het rondpunt verlaat je de fietsenstalling (rond de haag rijden om terug naar de SintArnolduslaan te gaan)

JARIGEN
We vieren je kind graag als het jarig is. Nu er meer kinderen aanwezig zijn, vragen we om geen
traktaat mee te geven. Dat stellen we even uit … tot in juni ergens?

CONTROLES
De politie zal geregeld controles uitvoeren aan schoolpoorten: enkel parkeren waar het toegelaten
is + de afstand van 1,5 m met anderen bewaren.

ZIEKE KINDEREN


Zieke kinderen blijven thuis.





Een kind dat ziek wordt op school
○ Ouders worden opgebeld en moeten hun kind onmiddellijk ophalen.
○ In afwachting rust het kind in een afzonderlijk lokaaltje, dat nadien moet ontsmet
worden.
Ouders van zieke kinderen verwittigen de school als de coronatest positief is. Dan kan
nagegaan worden met wie het kind allemaal contact had = tracering

NOODOPVANG
We beseffen heel goed dat deze lockdown bijna voor alle ouders te lang duurt.
Gezinnen moeten het onderste uit de kan halen om opvang voor hun kinderen geregeld te krijgen.
We zijn bezorgd om de organisatie van de noodopvang
Vanavond kregen we een nieuw bericht: “Omdat veel klassen worden opgesplitst, zal een groot
deel van de leraren lesgeven en kunnen scholen problemen krijgen qua opvangcapaciteit.”
“De Vlaamse ministers van Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn hebben daarom een
akkoord gesloten: scholen die de gedeeltelijke heropening niet kunnen combineren met de
opvang kunnen zich wenden tot het lokale bestuur.”
We bekijken als school wat we kunnen organiseren want we kunnen niet onbeperkt iedereen
veilig opvangen. Hiervoor hebben we niet voldoende begeleiders en onvoldoende plaats in de
gebouwen. De gesprekken voor opvang in de Paddenstoel lopen al. Fijn dat de ministers ons
volgen
Wie kan gebruik maken van de opvang?

Het blijft de bedoeling dat ouders hun kinderen, die geen les hebben, maximaal thuis
opvangen. Van zodra er één of twee ouders of een andere volwassene thuis zijn, moeten
de kinderen dus thuis opgevangen worden.

De noodopvang wordt georganiseerd voor kinderen van wie de ouders een job in een
cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie) uitoefenen of kinderen van
wie de ouders werken in een sector die heropstart en waardoor ze hun kind niet meer zelf
kunnen opvangen.

We voorzien daarnaast ook opvang voor leerlingen in kwetsbare situaties.
Onze mogelijkheden zijn en blijven beperkt. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen dit
respecteert.
Wanneer is er opvang

Noodopvang op school
○ Maandag, dinsdag, donderdag: 8 u. tot 16 u.
○ Woensdag: 8 u. tot 12 u.
○ Vrijdag: 8 u. tot 15 u.
Enkel het toezicht op de middag wordt aangerekend.

Voor- en naschoolse opvang in de Paddenstoel
○ elke morgen 7 u. tot 8 u.
○ maandag, dinsdag, donderdag: 16 u. – 19 u.
○ vrijdag: 15 u. – 19 u.
○ woensdag: 12 u. – 19 u.
Er is overleg met stad Brugge en met de Paddenstoel om de opvang eventueel in de Paddenstoel te
organiseren als er teveel kinderen naar school moeten komen.
Inschrijven

Dit is de link voor de week van 18 mei https://forms.gle/FSX2MNNC3LvgByzY9
Hier ook al de link voor de week erna. We beseffen dat dit vroeg is, maar we moeten een idee
hebben als we opvang buiten de school moeten voorzien of niet.

Dit is de link voor de week van 25 mei https://forms.gle/TFhx57aNfhemWVcAA
Wie geen noodopvang nodig heeft, hoeft dit dus niet in te vullen.
De dag waarop je kind les heeft, gaat het dus niet naar de noodopvang. Enkel voorschools en
naschools kan dan nodig zijn.
De links graag ten laatste maandag 11 mei terugsturen.
Hopelijk kunnen jullie jullie af en toe laten warmen of inspireren door de zon.
Hou je goed!
Anne & team

