Beerzel, 23 mei 2020
Beste ouder(s),

Met dit schrijven wil ik u informeren over onze evaluatie na de eerste heropstartfase
van L6, L1 en L2.
In het algemeen is alles zeer vlot verlopen. Er was een aanwezigheidspercentage van
99%. Hartelijk dank voor dit geschonken vertrouwen ! We blijven deze ingezette weg
verder bewandelen tijdens de maand mei.
De nieuwe richtlijnen, waarvan sprake in de media gisteren (22/05/20), worden weldra
omgezet op maat van onze school. Hierover ontvangt u later nog bijkomende info.
Om de maand mei in schoonheid af te ronden, zijn er enkele kleine bijsturingen
nodig, om het samen op school zijn, nóg gemakkelijker en veiliger te maken.
-het bewaren van een 1,5m afstand dient nog bijkomend in de kijker gezet te worden
bij de jongste leerlingen van L1 en L2. L6 toonde reeds een prima maturiteit hierin  !
-in de maand mei staat er tussen 12u15 – 12u30 een gemachtigd opzichter aan de
Mechelbaan om de kinderen veilig over te laten.
-het dragen van een mondmasker als ouder wordt verwacht. Aan de schoolpoort en
zeker wanneer u het schooldomein betreedt.
-de gescheiden ingangspoorten dienen gerespecteerd en correct gebruikt te worden.
Zowel bij het brengen als het afhalen van uw kind.
-afscheid wordt genomen aan de ingangspoort. Het betreden van het schooldomein
kan enkel indien echt noodzakelijk.
-het breng- en afhaalsysteem aan het schuifraam van de turnzaal verloopt prima  .
Denk er wel aan dat deze locatie enkel te bereiken is via de ingangspoort van de
Balveldstraat !
-het meebrengen van een eigen pennenzak, kleurtjes/stiften, 1 persoonlijk
speelvoorwerp zorgt voor een veiligere organisatie van de speeltijden. Zo hoeven
deze spullen niet van hand tot hand te gaan. De persoonlijke bubbel is nog altijd de
beste bubbel. Bv. een springtouw, scoebiedoe-knoopdraden, een hoelahoep, …

Hopende op een verdere goede gezondheid voor iedereen,
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Tot weldra… met meer info over de 2de heropstartfase.
P.S.: @ouders van L1-2-3-4-5: in de google drive van school is een document
toegevoegd in het mapje ‘mededelingen’ i.v.m. de levensbeschouwelijke keuze. Dit
document dient door elk gezin terug ingeleverd te worden.

Vriendelijke groeten,
Cynthia, directie
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