NIEUWSBRIEF
aug. 2020
Beste ouders,
1 september nadert….. en de wereld is nog steeds niet coronavrij  . Nu al is duidelijk
dat we het komende schooljaar met het gevreesde virus rekening zullen moeten
houden. Maar geen nood, onze minister heeft alvast de intentie om alle kleuters en
lagere schoolkinderen het hele schooljaar lang voltallig en vijf op vijf naar klas te
laten gaan. Met begeleidende maatregelen, wel te verstaan.
Dinsdag 1 september starten we in de zogenaamde code geel (verhoogde
waakzaamheid). Pas als de bevolking voldoende gevaccineerd is, schakelen we over op
code groen (geen vuiltje aan de lucht). En bij (lokale) uitbraken zullen we een tandje
moeten bijsteken (code oranje en rood).

WAT BETEKENT CODE GEEL IN DE PRAKTIJK ?












We blijven aandacht hebben voor handhygiëne (kinderen wassen handen o.a. bij het
binnenkomen met water en zeep, handgel aan de ingangen).
Mogen we vragen om met elk kind een rol huishoudpapier en een doosje papieren
zakdoekjes mee te geven? Voor al de rest zorgen we zelf 
De kinderen hoeven geen mondmaskers te dragen (maar dit is uiteraard ook niet
verboden). Zij hoeven ook de social distancing (de anderhalve meter afstand) niet te
respecteren.
De leerkrachten dragen mondmaskers wanneer de social distancing niet gegarandeerd is.
Ze mogen bijvoorbeeld zonder mondmasker lesgeven zolang ze anderhalve meter
verwijderd blijven van de kinderen. Lopen ze door de klas, dan dragen ze hun masker (in
de lagere school). In de kleuterschool geldt de afstandsregel niet.
Zieke kinderen moeten thuis blijven. Dat is bijzonder belangrijk om besmetting te
voorkomen.
o Bij twijfel of koorts: niet naar school.
o Wie op school ziek wordt, moet onmiddellijk in quarantaine en zo snel als mogelijk
worden opgehaald door de ouders.
o Wordt je kind getest op corona? Geef ons dan zo snel mogelijk door als het
resultaat positief of negatief is. Het is niet de school maar de CLB-arts die beslist
als er kinderen, collega’s, een klas, .. thuis moeten blijven of niet.
Klasuitstappen, zwemmen, …. gaan voorlopig normaal door.
Er worden weer warme maaltijden aangeboden (pas op: vanaf donderdag 3 sept.!!).
We proberen het klasleven dus zo normaal mogelijk weer op gang te trekken.
Voor alle scholen van de groep Sint-Lodewijkscollege werd beslist om dit schooljaar geen
evenementen waar veel volk op afkomt te organiseren. Er staat dit schooljaar dus
geen schoolfeest, grootoudersfeest, … geprogrammeerd.

TOEGANG TOT DE SCHOOL




Het blijft verboden om met velen op eenzelfde locatie te vertoeven. We vragen dan ook
om aan de schoolpoort de social distancing te bewaken en een mondmasker te
dragen.
Afzetten en ophalen kleuters:
o De ‘eerste kleuters’ van in de klassen van Birthe en Veerle/July mogen vanaf 8.10
u. rechtstreeks naar de klas gebracht worden. Dit via de blauwe deur. Je kan je
kleuter aan de klasdeur afgeven. Ouders worden niet in de klas zelf toegelaten.
o Ouders dragen een mondmasker bij het binnenkomen en stappen rechts in de
gang.
o Hou het afscheid kort, da’s veel makkelijker voor je kindje! Kindjes die vroeger op
school zijn, blijven eerst bij Annelies (opvang) of op de kleuterspeelplaats.
o Alle andere kleuters worden ten laatste om 8.30 u. op hun speelplaats verwacht,
via het poortje aan de blauwe deur.

De boekentasjes worden verzameld in een mand met de foto van hun juf.
Om 8.35 u. wordt de blauwe deur gesloten. Breng je kindje dus tijdig naar school.
Afhalen van je kleuter:

Klassen Veerle, Birthe/July, Anouchka: afhalen aan blauwe deur

Klassen Ann, Sabine, Stien/July: via meeting point
In- en uitgang lager: zoals in juni: naar de speelplaats, niet via de rode deur.
o Toekomen via de fietsenbergplaats (kant rondpunt)
o Vertrekken via het hellend vlak aan het meeting point
Voor – en naschoolse opvang:
o Voorschoolse opvang: Tussen 7 u. en 8 u. worden de kinderen via de blauwe deur
naar de opvang gebracht. Ouders die hen begeleiden dragen een mondmasker. De
ouders mogen niet binnen in de opvang.
o Naschoolse opvang: bij mooi weer worden de kinderen aan het hekkentje
afgehaald. Bij slecht weer aan de ingang van de opvang.
Kunnen ouders de school binnenkomen?
o Afzetten en ophalen in de opvang of in de eerste kleuterklas: zie hierboven.
o Geen enkele andere ouder mag, zonder afspraak, door de gangen lopen of naar
een klas gaan.
o
o
o







CONTACT MET EEN COLLEGA



Heb je een dringende vraag, dan kun je altijd het secretariaat opbellen.
Wil je een leerkracht, de zorgcoördinator, de directeur spreken? Stuur dan een mailtje om
een afspraak te maken. De mailadressen van de collega’s vind je (binnenkort) op de
website bij ‘TEAM’ (op een foto klikken).

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN



Er zijn weer naschoolse activiteiten gepland. Hiervoor krijg je begin sept. een brief.
Naschoolse opvang of studie:
o Kleuters en leerlingen L1 gaan om 16 u. naar de opvang.
o Leerlingen vanaf L2 spelen tot 16.15 u. buiten. Daarna moeten ze verplicht naar de
studie tot 17.05 u. We vragen de ouders om hen dit jaar niet vroeger af te halen,
daar we zo weinig mogelijk derden in de gebouwen mogen toelaten.

KENNISMAKINGSMOMENT MET DE NIEUWE KLAS DONDERDAG 27-8


Omdat we geen grote groepen mensen op school mogen toelaten worden enkel van
bepaalde groepen ouders uitgenodigd
o Eerste kleuter (en peuters) van Veerle/July en van Birthe
o Eerste leerjaar van Nele en van Arne
In de bijlage van deze mail vind je ook een brief met een link om digitaal in te
schrijven. Inschrijven (voor een bepaald uur) is verplicht en is dus enkel voor
ouders van kinderen uit K1 of L1!
o Nieuwe leerlingen op de school krijgen een mailtje van de leerkracht van hun kind
om af te spreken.

INFOAVONDEN
Traditioneel organiseren we in sept. een infoavond per klas. De leerkracht geeft dan info specifiek
over zijn/haar klas en leerjaar. We bekijken nog verder of we dit al of niet zullen organiseren.
Voor K1 en L1 gaat het al zeker niet door … deze ouders worden dus verwacht op het
kennismakings- moment.

TURNPAKKEN




De leerlingen van het lager dragen tijdens de LO-lessen een truitje en broekje van de
school.
Leerlingen van L1 en nieuwe leerlingen kunnen dat passen op het kennismakingsmoment
Tijdens de eerste schoolweek gaat Hilde rond in de klassen om een nieuw truitje of broekje
te bezorgen aan wie dat nodig heeft. Noteer je in de agenda van je kind als je dit wenst?

MAALTIJDEN OP SCHOOL


Warme maaltijden



We mogen terug warme maaltijden aanbieden. We starten met warme maaltijden op
donderdag 3 sept. Zo wordt de eerste schooldag haalbaarder in de organisatie en
kunnen alle kinderen die op school blijven eten picknicken met hun eigen leerkracht.
Eigen lunchpakket
De kleuters en leerlingen kunnen ’s middags ook ‘koud’ eten = eigen picknick of
lunchpakket meebrengen.
o Kleuters en leerlingen van L1 t.e.m. L2 picknicken in de eetzaal.
o L3 t.e.m. L6 picknickt in de klas. Ze kunnen ook soep drinken. Deze leerlingen
mogen hun eigen, gezond drankje meebrengen. Zo picknicken die lln. enkel met de
eigen klas + is de eetzaal wat ontlast + moeten de kinderen minder lang wachten
om te eten.

GEZOCHT
Om de soep veilig in de klas te brengen zijn we op zoek naar tupperware kannen. Deze sluiten zeer
goed . Misschien zijn er ouders, grootouders, vrienden of kennissen die nog zo’n exemplaar in hun
kast hebben en die dat eigenlijk niet meer gebruiken? We kopen ze graag over. Kleur maakt niet
uit. Geef je snel een seintje aan anne.dierickx@baslos.be? Dankjewel!

VERJAARDAGSRITUEEL
Als een kind verjaart, is dat een prachtig moment om het eens in het zonnetje te zetten: elke klas
heeft een eigen verjaardagsritueel.
Op school is de traditie gegroeid dat de jarige dan zijn klasgenootjes kan trakteren (dat moet
uiteraard niet).
Toch willen we dat graag gezond, gezellig en bescheiden houden: een stukje cake of koek (enkel
individueel verpakte koekjes zijn voorlopig toegelaten!!) of eventueel een klasgeschenk
(zoals boek, spel).

ORGANISATIE 2020-2021
Tijdens de zomermaanden werd een en ander gewijzigd in het team. We kregen ook enkele uren
bij vanuit het ministerie.
We kunnen vier nieuwe teamleden (deeltijds) verwelkomen:
o July Carrebrouck (K1B en K2B)
o Leonie Vanhaelemeersch (L3 en L4 en ambulant)
o Zoë Vandersteen (L2 en L5)
o Maaike Vanhooren (zwemmen)

Kleuter
Klas
P/K1A
P/K1B
K2A
K2B
K3A
K3B

Leerkracht
Birthe
Huidig lokaal beneden
Veerle + July (op dinsdag)
Huidig lokaal beneden
Anouchka
Huidig lokaal boven
Stien + July (op maandag)
Gerenoveerde klas beneden
Ann
Huidig lokaal boven
Sabine
Huidig lokaal boven
o Kinderverzorgsters: Ellen en Annelies
o LO: Katelijne en Pieter



Lager
o L1 en L3 zijn grote groepen leerlingen. We splitsen die groepen zoveel mogelijk.
L1A en L1B zitten 2 namiddagen samen. L3A en L3B zitten (meestal) 2 volle dagen
samen.

Klas
Leerkracht
L1A
Nele
L1B
Arne
Op maandag- en dinsdagnamiddag zitten de 2 groepen samen o.l.v. Arne
L2
Cindy + Zoë (op donderdag)
L3A
Axelle
L3B
Leonie + Axelle
Op donderdag en vrijdag beide groepen o.l.v. Axelle
L4
Annelies + Leonie (op donderdag en vrijdagvoormiddag)
L5
Katrien + Zoë (op vrijdag)
L6
Annika + Stijn
o LO op school: Pieter
o Zwemmen: Pieter, Lut en Maaike







Zorg
o

Zorgcoördinator: Maaike neemt deze taak het volledige schooljaar op zich. Zo
hopen we de continuïteit in de zorg te garanderen.
o Zorgleerkrachten: Annika, Ann B., Maaike
Secretariaat:
o Op maandag en woensdagvoormiddag: Martien Schouteet (o.a. verantw. voor de
leerlingenadministratie) martien.schouteet@baslos.be
o Op dinsdag en donderdag: Hilde Lenoir (o.a. verantw. voor materialen)
hilde.lenoir@baslos.be
o Op vrijdag: Line Pauwels (o.a. verantw. voor de schoolrekeningen, zaalverhuur)
line.pauwels@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be
Onderhoud
o Poetsen + eetzaal: Brigitte en Sabine
o Klusjes: Gino
Opvoeders (ochtend, middag, avond, slaapklasje): o.l.v. Annelies Cattoor: Françoise,
Inge, Lut, Carline, Sabine, Nicole, Ann, Hilde, Carine, Ellen, Vicky.

EN TOT SLOT…
Zoals je merkt zijn er maatregelen genomen om grote besmettingen via de school te voorkomen.
Ze zijn dus enkel en alleen bedoeld om het op school zo veilig en gezond mogelijk te maken,
zowel voor de kinderen, de ouders als de leerkrachten. We hopen ooit eens van dit coronavirus
verlost te zijn.
Mogelijks volstaan de bovenstaande maatregelen niet om de verdere uitbraak van de epidemie te
voorkomen. Op dat moment zullen we een tandje bijsteken (code oranje of zelfs rood) en komen er
dus bijkomende en scherpere veiligheidsmaatregelen (gelijkaardig aan die van juni). Wanneer
kinderen of een leerkracht positief testen, beslist het CLB of de klas in quarantaine gaat of niet.
Daar zullen we je tijdig van op de hoogte brengen.
Ondanks alles blijven we er alles aan doen om het leven en leren op school uitdagend en
aantrekkelijk te houden! Wees gerust … ons team heeft er superveel zin in!!!
Beste mama’s en papa’s, ik weet dat bovenstaande maatregelen een inspanning vragen van
jullie als ouder en van ons als school. Samen met jullie droom ik van code groen (en dat heeft nu
eens echt niets met Brugs voetbal of GROEN! of de vergroende speelplaats te maken). Maar ik
vrees dat geel het best mogelijke is voor dit schooljaar. Ik hoop vooral dat we op die manier
kunnen vermijden dat er strengere ingrepen nodig zijn.
Mag ik jullie allen (ouders en kinderen) een heel mooi, uitdagend, leerrijk, spannend en af en toe
zelfs heel leuk (wees maar zeker) schooljaar toewensen!
We zien er echt naar uit om jullie op dinsdag 1 september te ontmoeten. Met een beetje afstand,
maar daarom niet minder van harte.
Met vriendelijke groeten,

Anne en alle collega’s

