NIEUWSBRIEF 16 MEI
Beste ouder,
Maandag is voor de school weer een nieuwe fase.
Voor heel wat gezinnen ook.
Kinderen uit L1, L2 en L6 kunnen twee dagen per week, in kleine groepen, terug naar school. We
vernemen dat de meesten erg blij zijn … sommige ouders toch ook een beetje bang.
De kleuters en kinderen van L3-5 mogen helaas nog niet herstarten. Jullie én wij vinden dit spijtig ,
maar beseffen ook wel dat de heropstart geleidelijk zal gebeuren. Voor jullie gaat het afstandsleren
verder.
We blijven allemaal voor grote uitdagingen staan.

De puzzel is voor veel gezinnen niet gemakkelijk. De combinatie van werk, huishouden en
opvang is vaak uitdagend. Daarbovenop je kinderen nog helpen met hun schooltaken …
niet simpel.
Ik bewonder jullie, ouders!

Lesgeven op school, opvang organiseren, afstandsleren, kinderen opvolgen,
veiligheidsmaatregelen invoeren, ... De combinatie is niet simpel te organiseren.
Ik bewonder ons team!
Wij hopen echt dat al onze kinderen dit schooljaar de kans krijgen om nog even naar school te
komen. We zullen zien …
Oprecht bedankt ook voor de opbouwende feedback én complimenten die we krijgen.
Ze geven energie.
Dankjewel voor het vertrouwen.
Anne & team

EEN DAG OP SCHOOL: HOE ZIET DE UURREGELING ER UIT?
8 u. – 8.30 u

Breng je kinderen niet vroeger dan nodig.

Aankomst op school

Ingang opvang kleuters
Ingang via het hekkentje aan de blauwe deur (of via die deur). Hou
het afscheid kort.

We vragen uitdrukkelijk
dat alle kinderen
-kleuters
-lager opvang
-lager les
tegen 8.30 u. aanwezig
zouden zijn

Ingang leerlingen lager
-Langs het rondpunt, via de fietsenbergplaats, voorbije de rode
deur, naar de speelplaats lager (meeting point)
-De rode deur zal gesloten zijn.
-Het hekkentje bovenaan het hellend vlak (meeting point) dient
dus om de school te verlaten, niet om toe te komen.
Een beetje vreemd, maar zo werd ons ‘circulatieplan’ goedgekeurd.

8.30 u. – 16 u.
L6 komt in halve dagen
naar school. Info via juf en
meester.

Middagpauze
11.45 u. – 13.10 u.

Opvang kleuters
Kleuters spelen in kleine groepen, in een vaste klas. Buiten, in
openlucht, spelen kinderen vrij.
Opvang lager
In de voormiddag: afstandsleren.
In de namiddag: meestal spel en sport, buiten
Lesgroepen
In eigen klas.
Op de speelplaats gescheiden van de opvanggroep. Ook op de
middag
Iedereen picknickt in eigen klas: lunchpakket en navulbare
drinkfles meebrengen.

Vertrek uit school

Buiten spelen o.m. met toezicht en animatie van lesgevers bij
Sport Werk Vlaanderen.
Dit middagtoezicht wordt aangerekend (schoolrekening)
Aankomst van de kinderen die enkel in de namiddag les volgen of
naar de opvang gaan.
15.45 u.: L2

Op woensdag eindigen de
lessen om 11.40 u.

15.45 u – 16 u.: kleuters (via blauwe deur of hekkentje
kleuterspeelplaats)

Opvang op school sluit om
12 u.

16 u.: L1, L6, kinderen uit de opvang

13 u. – 13.10 u.

16.05 u.: Vertrek alle overblijvers naar de Paddestoel
Fietsers gaan via de rode deur naar de fietsenbergplaats. Dan via
hellend vlak de school verlaten.
Andere leerlingen lager wachten op de speelplaats. Kinderen van wie
we de ouders zien staan (niet op de speelplaats zoals anders, wel op
het verbindingspad tussen de Sint-Arnolduslaan en het rondpunt)
mogen via het hellend vlak naar de ouders vertrekken.

WEER NAAR SCHOOL: HOE JE KIND VOORBEREIDEN?



Bereid je kind voor: langs waar kom je de school binnen? Leg uit waarom veel mensen een
mondmasker dragen, vertel je kind dat handhygiëne en afstand houden heel belangrijk zijn
Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de juf, meester of
zorgcoördinator (axelle.vermeersch@baslos.be) . Samen kunnen jullie oplossingen
bespreken.

HOE HOUDEN WE DE SCHOOL VEILIG
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van
maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. Kleuters
en kinderen lager zijn volledig gescheiden. Kinderen die les volgen en kinderen die in de
opvang zitten blijven gescheiden, ook op de speelplaats.

Kinderen die les volgen, krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende
groepen hebben geen contact met elkaar.

In klas lunchen: met de eigen groep, dus (picknick en drankje meegeven!)

Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van
elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere
groepen (maximaal 14 leerlingen).

Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leerkrachten en
opvangpersoneel dragen een mondmasker of geven les met een faceshield.





Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met
handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig
schoon.
We vragen dat alle kinderen in de eerste lesweek een keukenrol meebrengen. Dit helpt
voor de handhygiëne.
Ook binnenin het gebouw is er een vast circulatieplan. Dat wordt met de kinderen
‘ingeoefend’.

HOE WERK JE ALS OUDER MEE AAN DE VEILIGHEID OP SCHOOL?







Zet je kind af op de afgesproken plaats(en).
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de
speelplaats.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Draag eventueel een mondmasker als je wacht op je kind aan de ‘schoolpoort’.
Blijf niet praten aan de ‘ingang of uitgang’.
Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via
mail.

NOODOPVANG




Voor wie is de noodopvang bedoeld? De school is beperkt in capaciteit. De afspraken
werden duidelijk gecommuniceerd. We rekenen er op dat de ouders die respecteren.
De leerlingen die 2 dagen les hebben, kunnen, indien nodig, de andere 2,5 dagen naar de
noodopvang. (geen opvang op woe. NM)
De inschrijvingslink was blijkbaar enkele dagen niet meer toegankelijk. Via de link
hieronder kun je nog inschrijven voor de week van 25-29 mei. Dat is dus enkel voor
wie nog niet inschreef via deze weg.
https://forms.gle/NuDnVmVjgzTK4Tzv5

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Voorlopig enkel 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.

EN DAN NOG DIT…




Geen school en geen opvang:
o Donderdag 21 en vrijdag 22 mei
o Maandag 1 juni
Juf Ine is, in de tweede weekhelft, terug aan onze school verbonden: ze ondersteunt het
afstandsleren van L5 en geeft op donderdag les in L2.
L6: Het voorschot dat betaald werd voor de meerdaagse in Brussel, wordt teruggestort.

Zo hopen we vanaf 18 mei op een veilige manier te kunnen starten. Dit kan lukken als we
samenwerken. Dank alvast voor alle inspanningen!
Ben je toch nog bezorgd? Laat het ons weten! We proberen dan een oplossing te vinden.
Hartelijke groet
Anne & team

