Beerzel, 4 juni 2020
Beste ouder(s),

Op advies van de Veiligheidsraad voert onze school een doorstart in voor L1 vanaf
maandag 8 juni ’20.
Met dit schrijven willen wij dan ook enkele bijsturingen oplijsten om alles verder vlot en
veilig te laten verlopen.
Omdat er meerdere klassen in opstart zullen gaan en hiermee heel wat factoren
gepaard gaan, is er een wijziging ingevoerd in de lesdagen. We verwachten de
leerlingen van L1 voortaan op maandag + woensdag + vrijdag op onze school.
De lesdag loopt van 9u00 – 15u55 (maandag), 9u00-15u05 (vrijdag) en van 9u00
tot 11u50 (woensdag).
De volgende bijsturingen zijn van belang:
-de klasgroep bestaat terug uit het normale aantal leerlingen per klas. Er wordt niet
meer gesplitst omwille van de toegestane 20-personen-regel van de GEES. Juf Greet
zal terug met haar volledige klas kunnen werken en juf Natalie met haar klasgroep .
-elke klasgroep houdt nog steeds voldoende afstand in het klaslokaal d.m.v. een
weloverwogen schikking van de bankjes.
-de ingangspoorten worden nog steeds gescheiden gebruikt. (zie oplijsting
onderaan a.u.b.) Deze dienen zorgvuldig te worden gebruikt, d.w.z. te gebruiken in de
ochtend + avond.
-elke volwassene wordt verwacht een mondmasker te dragen bij aankomst aan de
schoolpoort (= ouder(s) én leerkracht), in de ochtend + avond.
-tussen 8u45-9u00 is het verzamelen aan de toegekende ingangspoort o.l.v. juf Greet
of juf Natalie.
-om 9u00 wordt er samen naar binnen gegaan.
-op het einde van de lesdag is er een afhaalmoment aan de toegekende ingangspoort
(= dezelfde van de ochtend). Indien u meerdere schoolgaande kinderen heeft: gelieve
te wachten aan de afhaalpoort van uw “jongste kind”. Wij laten broer/zus tot daar
komen. Dit bespaart u heel wat rondgeloop aan de diverse poorten  .
-van 7u00 tot 8u30 kan u terecht in de voorschoolse opvang van de gemeente.
-vanaf 8u30 tot 8u45 kan u terecht in onze eigen schoolse opvang (langs het
gekleurde poortje aan de parking van de leerkrachten/Jan de Cordesstraat).
-vanaf 8u45 tot 9u00 komen de kindjes van de opvang tot aan de juiste poort van de
klasgroep onder leiding van een schoolbegeleider. Niemand mag op eigen houtje naar
de klas gaan.
-wie ’s avonds niet kan worden afgehaald, kan verder aansluiten bij de naschoolse
opvang van de gemeente.
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-het meebrengen van eigen gezonde tussendoortjes-drank-eventueel boterhammen is
nog steeds nodig.
-bij mooi weer wordt er buiten gegeten, bij minder goed weer wordt er in het klaslokaal
gegeten.
-er blijft heel veel tijd gespendeerd worden aan handhygiëne. Misschien is het zinvol
om een persoonlijke handcrème mee te brengen voor wie een gevoelige huid moest
hebben.
-overzicht lesmomenten in de maand juni:
Maandag 08/06/20
Woensdag 10/06/20
Maandag 15/06/20
Woensdag 17/06/20
Maandag 22/06/20
Woensdag 24/06/20
Maandag 29/06/20

Vrijdag 12/06/20
Vrijdag 19/06/20
Vrijdag 26/06/20

-maandag 29/06/20: laatste schooldag: rapport & zomerattentie in ontvangst nemen.
Mogelijks zal dit schooljaar het oudercontact op een andere wijze verlopen dan
normaal. Wij houden u op de hoogte.
Op de schoolwebsite kan u een addendum bij het schoolreglement vinden wegens de
gewijzigde manier van opvolgen en evalueren tijdens de coronapandemie. U vindt dit
onder de knop ‘de school – schoolreglement – addendum schoolreglement’.
-klaslocatie + te gebruiken in- en uitgangspoort:
L1A in het eigen klaslokaal bij juf
Greet
Hoofdpoort @ Jan de Cordesstraat
(rijvorming direct achter de grote
gekleurde inkompoort)

L1B in het eigen klaslokaal bij juf
Natalie
Hoofdpoort @ Jan de Cordesstraat
(rijvorming achter de 2de poort, groen
van kleur)

Alle leerlingen van L1A

Alle leerlingen van L1B

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groeten,
Juf Greet, juf Natalie & Cynthia, directie
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