NIEUWSBRIEF

Bijna 1 september

Terug naar school…
Over een paar dagen is het zo ver, 1 september, de start van het nieuwe
schooljaar. We kijken er alvast naar uit alle kinderen terug te mogen
verwelkomen. Het belooft hoe dan ook een boeiend jaar te worden.

We starten in
code geel het
nieuwe schooljaar

Code Geel = verhoogde waakzaamheid
Het klinkt een beetje raar dat een Stedelijke Basisschool in Geel opstart in
“code geel” op 1 september, maar we kunnen om de pandemiekleuren niet
heen.
Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de
verschillende gemeenschappen om het volledige onderwijs te laten
starten in pandemieniveau geel wat wil zeggen dat we starten met grote
waakzaamheid.
Hierbij hielden ze rekening met
- het advies en de verantwoording van de experten van de GEES,
- zowel epidemiologische als pedagogische overwegingen,
- het welzijn van leerlingen, leraren en ouders.
Sowieso verwelkomen we alle leerlingen op school en daar zijn we alvast blij om. Helaas zijn aan de code nog beperkingen verbonden voor
alle betrokkenen, maar gelukkig is er ook al veel mogelijk.
In de nieuwsbrief van begin september gaan we verder in op alle details.
Vandaag geven we de belangrijkste zaken mee om te kunnen opstarten op
1 september.

Algemeen voor ALLE kinderen
- alle kinderen mogen naar school komen;
- het dragen van een mondmasker in de lagere school is niet verplicht. Ouders die wensen dat hun
kind toch een mondmasker draagt laten dit aan de juf of meester weten. Wij respecteren deze keuze
en zullen erop toezien dat dit correct verloopt;
- de zwemlessen, turnlessen, uitstappen ed. kunnen doorgaan mits naleving van de geldende regels (de
school ziet hierop zeer strikt toe samen met het schoolbestuur en de preventieadviseur);
- handhygiëne is en blijft belangrijk. Bij het binnenkomen op de speelplaats zullen alle kinderen een
eerste keer hun handen wassen. Doorheen de dag gebeurt dit meermaals en een laatste keer voor ze
naar huis vertrekken (meer info krijgen ze in de klas);
- zo lang we in code geel zitten spelen de kinderen gewoon samen buiten;
- als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren MAAR het mag niet gaan om verse zelfgemaakte producten
en het mag niet op school opgegeten worden. Wil u trakteren, dan kan dat enkel met iets dat
individueel voorverpakt gekocht werd in de winkel . Iets zelf bakken en individueel inpakken is niet
toegelaten en zal niet uitgedeeld worden.
Algemeen voor alle ouders
- het dragen van een mondmasker - dat neus en mond bedekt - in de schoolomgeving is een
verplichting volgens de algemene richtlijnen van de overheid. Enkel op deze manier beschermt u
zichzelf en de anderen;
- u behoudt steeds 1,5 meter afstand tegenover kinderen, andere ouders en leerkrachten;
- ouders betreden het schoolterrein NIET. U kan de kinderen ‘s morgen tot aan de poort brengen
maar niet verder. Dit geldt zowel voor ouders met een kleuter als ouders met kinderen in de lagere
school. Ook kinderen voor de opvang worden aan de poort afgezet en opgehaald. Ophalen van de
kinderen gebeurt op dezelfde manier, u wacht op uw kind BUITEN de schoolpoort;
- we vragen dat 1 ouder de kinderen brengt om drukte te beperken;
- indien een ouder een gesprek wil met een leerkracht of de directie kan dit enkel op afspraak. Hiervoor stuurt u via smartschool een e-mail waarna een moment afgesproken wordt (richtlijnen over wat en
hoe worden bezorgd, samen met het tijdstip van afspraak);
Brengen van de kinderen
- zo lang we in code geel zitten zullen de leerkrachten de kinderen overzetten op Katersberg op het
zebrapad. Bij code oranje of rood is er geen overzet meer door leerkrachten.
OPGELET:
- we gebruiken het zebrapad aan de parking tussen de school en het schoolhuis vanaf nu.
Deze wijziging voeren we door omdat vanaf oktober/november langs Katersberg de grote nieuwbouw
start en ter hoogte van het kruispunt met de Koppeleershoeven veel werfverkeer mogelijk is! Meer
info later hierover. We willen voorkomen dat we over een paar weken te veel afspraken moeten
wijzigen.
- er is net als vorig jaar GEEN overzet meer door leerkrachten aan het kruispunt met de
Koppeleershoeven (verbod politie en verplicht gebruik zebrapad);
- de kinderen van de lagere school komen de school binnen via de poort aan het schoolhuis (waar
ze op het zebrapad oversteken) of langs de Koppeleershoeven. Kleuters dienen altijd aan te
komen via de Koppeleershoeven.
- kleuters en kinderen lagere school worden meteen gescheiden bij het binnenkomen
- via Koppeleershoeven:
- kinderen lagere school gaan meteen naar de speelplaats van de lagere school via de doorgang
achter de leraarskamer en de kinderopvang (doorloopzone). De kinderen lopen dus niet meer over
de speelplaats van de kleuterschool. Van zodra ze op de speelplaats komen wassen ze hun
handen aan de wasstraat.
- kleuters blijven op hun speelplaats waar ze hun handen wassen bij aankomst op school.
- via poort aan het schoolhuis
- kinderen blijven op de speelplaats van de lagere school en wassen meteen bij aankomst hun
handen aan de wasstraat.

Halen van de kinderen na schooltijd
- ALLE ouders wachten ALTIJD buiten de schoolpoort op de kinderen.
- kleuters worden door de leerkrachten tot aan de poort van de kleuterspeelplaats gebracht.
Werkwijze
- de kleuters van Juf Sofie en Juf Nele komen als eerste buiten om 15u10
- de kleuters van Juf Vicky en Juf Ils/Kimberly komen om 15.20 naar buiten
- de kinderen van de lagere school komen tegen 15.30 naar buiten.
- gelieve aan de poort afstand te houden. De ouders van wie de kleuters naar
buiten komen (zie uur hierboven) wachten op het grasperkje. Van zodra ze
hun kind hebben gaan ze naar huis en maken plaats voor de volgende groep
ouders die op hun beurt hun kind opwacht op het grasperkje.
- ouders met kinderen in de lagere school laten aan de juf of meester weten aan
welke poort de kinderen opgewacht worden zodat ze in de juiste rij staan (poort
aan schoolhuis of Koppeleershoeven).
Beperk brengen en halen van kinderen liefst tot 1x per dag
We verzoeken vriendelijk dat kinderen niet naar huis gaan eten onder de
middag. Op deze manier beperken we de in– en uitstroom. U zal begrijpen dat
meerdere malen per dag de school verlaten of betreden de kans op besmetting
enkel vergroot. Alle kinderen eten in de eigen klas.
Ouders met een peutertje bij juf Sofie dat maar een halve dag naar school komt
bespreken dit met Juf Sofie zodat we kunnen kijken hoe we dit praktisch aanpakken om 12 uur.
Op tijd komen is NOODZAKELIJK
= VOOR 08u45 op school EN handen gewassen
- de les begint om 08u45, er is toezicht vanaf 08u30.
- alle kinderen dienen voor het belsignaal aanwezig te zijn en hun handen
gewassen te hebben.
– we doen om 08u45 de poorten op slot. Gelieve de schooluren te respecteren
zodat er geen onderwijstijd verloren gaat.
- kinderen die te laat komen dienen via het schoolhuis binnen te komen
(aanbellen aan de voordeur = Katersberg 27).
Brengen en ophalen kinderen in de voor– en naschoolse opvang
- de uren van de kinderopvang zijn terug zoals voorheen (‘s morgens vanaf 7
uur, na school tot 17 uur - langer kan enkel met toestemming van de directie)
- kinderen worden afgezet en opgehaald aan de poort. Ook hier komen ouders
de school niet binnen;
- vanaf nu zullen de kinderen zo veel mogelijk buiten spelen (verplichting
departement en preventieadviseur). Gelieve ervoor te zorgen dat de kinderen
aangepaste kledij dragen bij regen of koud weer (of je legt iets in de opvang dat
ze altijd kunnen bij aantrekken);

GEEN
informatieavond

Geen fysieke informatieavonden
Daar ouders niet toegelaten zijn op school zullen leerkrachten dit jaar digitaal de
klasinformatie aan de ouders bezorgen. Deze beslissing geldt voor alle Stedelijke
Basisscholen en werd genomen in samenspraak met het schoolbestuur en de
preventieadviseur. De informatie zal u via smartschool bezorgd worden de 2de
week van september door de juf of meester. Bij vragen kan u hen naderhand
eveneens via smartschool contacteren.
Wij rekenen op uw begrip voor deze beslissing.

We starten met een leuk extraatje...

Uitgestelde
schoolreizen

Vorig schooljaar ging veel leuks verloren voor de kinderen, daarom willen we
de toen geplande schoolreizen nu laten doorgaan bij het begin van het schooljaar… Wie weet wat staat er ons de komende maanden nog allemaal te
wachten en dan hebben ze dit leuke extraatje alvast gehad.
De ganse lagere school gaat op vrijdag 11 september naar Toverland. We
hebben ons intussen goed geïnformeerd en een bezoek kan veilig verlopen als
de code met betrekking tot reisadvies niet verandert. Meer info volgende week.
De kleuters gaan op 23 oktober naar Het Ollemanshoekje. Of dit alles conform
de regels kan verlopen bekijken we later want de dag van vandaag is 2 maanden vooruit kijken niet verstandig. We houden alle ouders natuurlijk tijdig op de
hoogte.

Schoolfotograaf

De fotograaf komt op 7 en 8 september
Volledig coronaproof komt de fotograaf de kinderen fotograferen. We hebben
hier zeer goed overlegd en passen alle regels die nodig zijn strikt toe om alles
veilig te laten verlopen. Meer info volgt volgende week.

We zouden het haast vergeten… Er zijn dit schooljaar ook nog vakantiedagen!
Hieronder lijsten we alles alvast even netjes op zodat u vooral ook de studiedagen en lokale vrije
dagen kan noteren. Denk eraan, die dagen is er op school geen opvang, u dient dan uit te wijken
naar de Bengelbende. opvang regelen voor de kinderen.
Lokale verlofdag
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pedagogische studiedag
Lokale verlofdag
Paasvakantie
O.H.Hemelvaart
Pinkstermaandag

Vrijdag 02 oktober 2020
Woensdag 7 oktober 2020
Zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 2020
Woensdag 11 november 2020
Woensdag 18 november 2020
Zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
Zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari 2021
Woensdag 03 maart 2021
Vrijdag 12 maart 2021
Zaterdag 03 april tot en met zondag 18 april 2021
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021

Schooljaar
2020-2021
Er zijn een paar wijzigingen in de teamsamenstelling.
Hieronder vindt u de aangepaste namenlijst.

Lagere school
Onderwijs op maat van elk kind zal vanaf september met volgende teamleden
zijn
•

1ste leerjaar A & B

Meester Geert en Juf Chloë (beiden halftijds)
Juf Stefanie

•

2de leerjaar A

Meester Steven (met ondersteuning)

•

3de leerjaar A & B

•

Kleuterschool
Voor uw kleuter staan vanaf september
volgende kleuterjuffen klaar
•

Instapklas
Juf Sofie

Meester Gepper & Juf Chloë (op donderdag)
Juf Nelle

•

KO 1
Juf Nele

4de leerjaar A & B

Juf Annick
Juf Jo

•

KO 2
Juf Vicky

•

5de leerjaar A & B

Juf Christine en Juf Charlotte (beiden halftijds)
Meester Toon

•

•

6de leerjaar A

Juf Brigitte en Juf Charlotte (beiden halftijds)

KO 3
Juf Ils en Juf Kimberly
(beiden halftijds)

•

ICT

Juf Lieva

•

Lichamelijke opvoeding
Juf Lief

Bijzondere leermeesters
•

Lichamelijke opvoeding : Juf Lief, Juf Hilde en Juf Marina

•

Rooms-katholieke godsdienst : Juf Christel

•

Zedenleer : Juf Ellen

•

Islam : Juf Fatma

Secretariaat
Hier kan u rekenen op Juf Petra.

Zorg op maat
Om uw kind optimaal te ondersteunen en
tegemoet te komen aan de noden kan u rekenen op Juf
Ingrid, Juf Joke, Juf Kimberly en Juf Chloë.

Directeur
Vanhoudenhove Ann

SAMEN maken we het verschil

