NIEUWSBRIEF
Opstart
01 september 2021

Ter herinnering:
we hebben nieuwe schooluren

Vorig schooljaar lieten we al weten via smartschool
en de nieuwsbrief dat de schooluren wijzigen.
Let op,
de eerste schooldag is het dus les tot 12u20

Terug naar school op 1 september 2021
Hopelijk genoot iedereen van een deugddoende vakantie.
Het schoolteam kijkt alvast uit naar het nieuwe schooljaar!
De COVID-regels bepalen al anderhalf jaar mee de werking op school en helaas starten we volgende
week ook nog met enkele beperkingen op. De regels van de brede samenleving worden op de
scholen verder aangescherpt. Gelukkig zijn de regels heel wat versoepeld, maar toch dienen we met
enkele beperkingen en afspraken verder rekening te houden.

1. Voor de ouders
•

brengen en halen kinderen
- net als vorig jaar mogen ouders de school niet betreden
- de kinderen dienen aan de schoolpoort afgezet te worden tussen 08u30 en 08.45 (dan gaat de
poort op slot - bent u te laat dan dient u zich aan te melden aan het schoolhuis)
- ‘s avonds wacht u op uw kind(eren) buiten de poort
- de kinderen verlaten de school terug samen (oud systeem dus van voor COVID)
- voor ouders geldt geen verplichte mondmaskerplicht meer in de schoolomgeving, het zijn de
regels van de brede samenleving die gelden. De regel om afstand te houden is dus wel nog
een verplichting

* kleuters
- verlaten als eerste de school langs Koppeleershoeven om 15u20 en op woensdag om 12u20
- zij worden door de juf naar de poort gebracht
* lagere school
- spreek met uw kind(eren) af waar u hen opwacht en laat dit ook aan de juf/meester weten
- we werken terug zoals vroeger met voetgangers– en fietsrijen langs Koppeleershoeven en
Katersberg. Verzamelen en vertrekken doen we op de speelplaats van de lagere school

2. Voor de kinderen
•
•

er is geen verplichte poort meer per klas
handhygiëne
- bij het binnen komen op school/klas dienen de handen gewassen te worden. De wasstraat staat
nog op de speelplaats van de lagere school. Alle kinderen van de lagere school wassen hier
meteen hun handen VOOR ze gaan spelen
- doorheen de dag blijven de regels van handhygiëne van toepassing. De leerkrachten bespreken
dit de eerste schooldag met de kinderen
- alle kinderen hebben een vaste plaats in de klas

3. Voor– en naschoolse kinderopvang
•
•

•

gewone werking. Spreek wel heel goed de uren vooraf af met Britt
kinderen afzetten en ophalen aan de poort
- tussen 07u00 en 08u20 kan u uitzonderlijk uw kleuter tot aan de deur van de opvang brengen,
mits het correct dragen van een mondmasker en het bewaren van 1.5m afstand tot andere
kinderen en volwassenen
- idem voor het ophalen van kleuters in de opvang vanaf 15u45
- tussen 08u20 en 15u45 blijft het verboden voor ouders de school te betreden
indien de afstand tot de kinderen niet gegarandeerd kan worden zal de opvangmoeder steeds een
mondmasker dragen (conform de richtlijnen van de overheid)

4. Algemeen
•
•
•
•
•

we blijven maximaal inzetten op hygiëne en ventilatie
de lessen LO (zowel bij de kleuters als in de lagere school) gaan zo veel mogelijk buiten door.
Enkel als het regent of te koud is zal uitgeweken worden naar de zaal
tijdens de speeltijden mogen de kinderen samen spelen
daar we geen refter meer hebben (tot midden 2023) eten alle kinderen in de klas
verstrengingen en/of versoepelingen zijn niet uitgesloten. We brengen iedereen steeds tijdig op de
hoogte.

Meer informatie…, binnenkort via smartschool en de website
Na het geplande overleg met het schoolbestuur (27/08) en de teamvergadering (30/08) wordt de
laatste hand gelegd aan de informatiebrochure en het schoolreglement. We bezorgen beiden zo snel
mogelijk in september via smartschool en op de website.
In de week van 6 tot en met 14 september plannen we een informatieavond in de klas van uw kind.
Van zodra de data, uren en werkwijze definitief zijn brengen we u meteen op de hoogte. Dit zal via een
aparte e-mail op smartschool gebeuren na de teamvergadering. Dit geeft u de kans tijdig het geplande
moment vrij te houden.

