Beerzel, 4 juni 2020
Beste ouder(s),
Het is zover… onze school voert een heropstart uit vanaf 8 juni ’20.
Met dit schrijven willen wij dan ook de nodige specifieke richtlijnen meegeven om alles
vlot en veilig te laten verlopen.
We verwachten de leerlingen van L5 terug op school op maandag 08/06/20.
Daarna zijn ‘maandag’ + ‘vrijdag’ de vaste lesdagen vanaf de week van 08/06/’20.
Indien uw kind niet aanwezig kan zijn, dient u de klastitularis hiervan op de hoogte te
brengen. Mocht je kind (of gezinslid) tot een risicogroep behoren, informeer je dan bij
je huisarts. Een wettiging voor de afwezigheid is nodig. De heropstart van de lessen is
niet vrijblijvend.
Het zorgvuldig creëren en omspringen met contactbubbels blijft essentieel bij de
coronamaatregelen. Om die reden zijn de volgende acties uitgewerkt:
-elke groep heeft een specifiek klaslokaal toegekend gekregen op basis van het aantal
nodige m².
-in het lokaal worden de tafels en stoelen geschikt volgens de voorgeschreven
1,5 m²/leerling.
-op elke werktafel wordt het persoonlijk pennenbakje opgesteld. Het lenen van elkaars
materiaal is in deze periode niet toegestaan. Het zorgvuldig omspringen met de eigen
materialen is dus noodzakelijk.
-graag een persoonlijke doos wegwerpzakdoekjes meebrengen om te gebruiken in de
klas. Zo hoeft er niet rondgelopen te worden in de klas.
-wij voorzien aan elke rugleuning van de stoel een plastic zakje als persoonlijk
vuilbakje. Dit omdat rondwandelen in de klas sterk wordt ontraden.
-aan elk gebruikt lokaal staat er handgel ter beschikking om te gebruiken.
-de ingangspoorten worden strikt gescheiden gebruikt. Elke groep krijgt 1
toegangspoort toegewezen om altijd te gebruiken. D.w.z. te gebruiken in de ochtend +
avond, tijdens alle lesdagen. (zie oplijsting onderaan a.u.b.)
-tussen 8u45-9u00 is het verzamelen aan de toegekende ingangspoort o.l.v. juf Ann +
juf Nikie
-om 9u00 wordt er samen naar binnen gegaan.
-er kan voorafgaand naar de Cacetoe gegaan worden. Bij aankomst van de Cacetoe
op onze school dient er alsnog naar de toegekende ingangspoort gekomen te worden.
Niemand mag op eigen houtje naar de klas gaan.
-de lesdag loopt op dinsdag van 9u00 tot 15u55. Op vrijdag van 9u00 tot 15.05u.
-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  .
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-wie niet kan worden afgehaald, kan aansluiten bij de naschoolse opvang van de
gemeente in De Cacetoe. Vooraf inschrijven bij de gemeente is hiervoor nodig.
-er is geen warme maaltijd of service van drankjes, het meebrengen van eigen
gezonde tussendoortjes-drank-eventueel boterhammen is nodig.
-bij mooi weer wordt er buiten gegeten, bij minder goed weer wordt er in het klaslokaal
gegeten.
-er zal 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.
-elke toiletruimte is inmiddels voorzien van nieuwe dispensors met papieren
handdoekjes. De handblazers zijn buiten dienst gesteld.
-het schooldomein is opgedeeld in verschillende speelzones. Elke groep krijgt 1
speelzone toegewezen. Gaande van de speelplaats, het voetbalveld, het grasveld
onder de beukenbomen.
-de leerlingen dragen best geen mondmasker (een kind prutst daaraan, dit verhoogt de
kans op een eventuele besmetting via de handen). Het dragen ervan wordt wel toegestaan
als dit een veiliger gevoel geeft.
-de leerkrachten zullen een gezichtsbescherming dragen in contact met de kinderen.
Aan de schoolpoort zullen zij een mondmasker dragen, mogelijks in combinatie met
een gezichtsbescherming.
-meebrengen van boeken en schriften: dit zal juf Ann en juf Nikie met jullie nog verder
afspreken. Tijdens de eerste momenten ligt onze klemtoon vooral op het weerzien van
elkaar, luisteren naar elkaars belevingen & emoties, de schoolse afspraken en nieuwe
rituelen onder de knie krijgen, …
-overzicht lesmomenten in de maand juni:
Maandag 8/06/20: 9u00-15u55
Vrijdag 12/06/20: 9u00-15u05
Maandag 15/06/20: 9u00-15u55
Vrijdag 19/06/20: 9u00-15u05
Maandag 22/06/20: 9u00-15u55
Vrijdag 26/06/20: 9u00-15u05
Maandag 29/06/20: 9u00-15u55
-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’.
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- klaslocatie + toewijzing te gebruiken in- en uitgangspoort:
L5A in het eigen klaslokaal onder
leiding van juf Ann
1ste
poort
@
Balveldstraat
(rijvorming op het weggetje naar de
geitjes)

L5B in het eigen klaslokaal onder
leiding van juf Nikie
1ste poort @ Balveldstraat (rijvorming
op
het
weggetje
naar
de
fietsenstalling)

Hoewel het vast een blij weerzien wordt, zal het voor de kinderen toch een vreemde ervaring zijn.
Best wel spannend voor ieder van ons! De ene kan niet wachten, de andere is nog wat onzeker
en bang.
Juffen en meesters met een mond/neus-bedekking. Beperkte bewegingsruimte. Veel te vertellen.
Maak vooraf een praatje met je kind. Vertel over de afstandsregel en dat ze het knuffelen zowel
met vriendjes als met de leerkrachten nog even moeten uitstellen. Probeer samen al wat
spelletjes te verzinnen met minder contact. Vertel al een beetje over de opdeling van de klas, de
gescheiden contactbubbels, het vele handen wassen, enz.
Als de kinderen al een beetje weten wat ze kunnen verwachten, zal de opstart gemakkelijker
verlopen. Voorspelbaarheid verhoogt voor hen het veiligheidsgevoel.
Je mag er zeker van zijn dat wij naast de gezondheidsmaatregelen ook het welbevinden van de
kinderen niet uit het oog zullen verliezen !

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben &
hopende jullie snel terug te mogen ontmoeten,

Vriendelijke groeten,
Juf Ann, juf Nikie & Cynthia, directie
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