Beerzel, 29 augustus 2020
Beste ouder(s),

Met dit schrijven willen wij je verder informeren over de organisatie van de 1ste
schooldag. Nog een paar keer slapen en het is zover  !
De volgende maatregelen zijn uitgewerkt om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen:
-Wij vragen de nodige aandacht voor ouders die recent zijn teruggekeerd uit vakantie.
Gelieve nauwgezet de richtlijnen vanuit de overheid hierover te volgen. Dit om te
vermijden dat al onze inspanningen een langdurig effect kunnen hebben op het
verslaan van de covid-19 pandemie. #samen verstandig#samen sterk#
In bijlage geven wij graag een duidelijk overzicht.
-We trachten nog steeds grote samenkomsten te vermijden. Om die reden worden er
3 toegangspoorten open gesteld. Elk leerjaar krijgt een vaste poort toegewezen:
-kleuters + voorschoolse opvang = poortje aan de parking vooraan, trapje op.
-L1 + 2 + 3 = hoofdpoort aan de Jan de Cordesstraat
-L4 + 5 + 6 = 1ste poort aan de Balveldstraat
-Er zijn nieuwe vrolijke “wasstraten” opgesteld, waardoor de handen met water en
zeep kunnen gewassen worden. Dit dient te gebeuren tijdens het betreden van de
school.

-De wastafels in de kleedkamer van de turnzaal zijn terug in dienst, waardoor na het
sporten de handen met water en zeep kunnen gewassen worden.
-In de klas heeft elke leerling zijn persoonlijk vuilzakje om zo weinig mogelijk
rondlopen in de klas na te streven.
-We hebben oog voor een voldoende ventilatie. De buitendeuren zullen zo lang
mogelijk open staan. Elke klas schuift zijn ramen dagelijks wagenwijd open. Hiermee
worden we eigenlijk een beetje een ‘openlucht school’  . Gelieve dagelijks goed
naar het weerbericht te kijken en voldoende warme kledij te voorzien.
-Toezichthouders zullen een mondmasker dragen.
-Enkel essentiële bezoekers worden tijdens de schooluren ontvangen en dienen een
mondmasker te dragen (ouders, logopedisten, …) .
-Niet-essentiële bezoekers dienen een voorafgaande afspraak te maken.
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Welkom in de ochtend:
-vanaf 8u30 start onze voorschoolse opvang op het eigen schooldomein o.l.v. juf
Nancy (op de speelplaats van de lagere school). Vooraf inschrijven is hiervoor niet
nodig. Ingang = trapje en poortje aan de parking, vooraan het kleutergebouw.
-vanaf 8u45 is het schoolteam paraat om uw kind te verwelkomen:
-kleuters:
-juf Daisy begeleidt de vrolijke wasstraat aan de inkom. Elk kindje dient zijn
handjes hier te wassen.
-de kindjes bij juf Ella en juf Nancy worden onthaald aan de inkomdeur van
het kleutergebouw. Deze kindjes gaan direct naar hun klasje. In het begin
mogen deze ouders meekomen tot aan deze inkomdeur. Gaandeweg
bouwen we dit af.
-de kindjes van juf Michèle en juf Leen worden onthaald op de speelplaats o.l.v.
hun juf.
-lagere school:
-er is per leerjaar 1 leerkracht aanwezig om de kinderen van dat leerjaar te
verwelkomen en wegwijs te maken bij het gebruik van de nieuwe wasstraat.
-ouders nemen afscheid aan de buitenste schoolpoorten. Voor de nieuwgekomen
gezinnen maken we hierop de eerste schooldag een uitzondering. Deze ouders
mogen hun kind(eren) nog begeleiden tot op de speelplaats.
Verloop in de avond:
-kleuters:
-u wacht als ouder op de parkingzone aan de Jan de Cordesstraat en draagt
een mondmasker
-vanaf 15u55 starten we met het beurtelings binnen vragen van de ouders. Per
klasgroep kan u het schooldomein betreden indien u een mondmasker draagt.
-u verlaat het schooldomein door over de speelplaats te stappen (onder het
afdak door) en het kleine 1ste groene poortje te nemen. Juf Daisy zal u de
eerste dagen mee wegwijs maken.
-lagere school:
-u wacht aan de buitenzijde van de toegekende schoolpoort van uw jongste
kind en draagt een mondmasker
-elke klastitularis brengt zijn klasgroep tot aan de toegekende schoolpoort en
overhandigt uw zoon/dochter.

Kortom, wij zijn er klaar voor.
Tot dinsdag 1 september !

Met vriendelijke groeten,
Schoolteam & Cynthia, directie
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