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Beste ouders,
Volgende week start een nieuw schooljaar.
Jammer genoeg moeten we hierbij nog steeds rekening houden met de richtlijnen
betreffende COVID-19. Hierin blijven veiligheid, aandacht voor leerlingen en de
ouders onze belangrijkste uitgangspunten.
Het verloop van deze pandemie voorspellen blijft onmogelijk. Daarom werden vanuit
de overheid 4 scenario’s uitgewerkt. Elk met hun eigen kleurcode, afspraken en
regels.
Alle info hierover kan geraadpleegd worden via onderstaande link:
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Scenarios_basisonderwijs.pdf

Hieronder vinden jullie de wijze waarop we het schooljaar zullen organiseren terug.
Dit doen we volgens de wettelijke voorschriften (momenteel starten we in code geel).
Alle kinderen worden op 1 september op school verwacht en dit elke dag van
de week.
De kinderen van de lagere school betreden de school enkel via de poort van de
lagere school (ingang Leide). Ook kinderen die met de fiets naar school komen,
betreden de school via de poort van de lagere school (ingang Leide).
7u00 - 8u15:
•

Opvang door de voorschoolse opvang tot 8u15 (Opgelet: betalend)

8u15 - 8u30:
•

•

Leerlingen van het eerste leerjaar verzamelen op de speelplaats. (Enkel de
eerste schooldag, vanaf 2 september gaan deze leerlingen ook onmiddellijk
naar hun klas).
Leerlingen van het tweede tot zesde leerjaar gaan meteen naar hun nieuwe
klas. Er zullen leerkrachten klaarstaan om de leerlingen, indien nodig, te
begeleiden naar hun nieuwe klas.

15u25:
•
•

De leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar worden
opgehaald aan de poort van de lagere school (ingang Leide). De ouders
wachten voor de schoolpoort met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar worden opgehaald aan de
ingang van de Kazerne. De ouders wachten de leerlingen daar op met respect
voor de veiligheidsmaatregelen.
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•

Onderstaande rijen worden georganiseerd vanaf 01/09/2020. Hiervoor
inschrijven kan via de brief die in de loop van de eerste week volgt.
o Station
o Sportoase
o Muziekschool/Meiboom/Carrefour

15u45 – 18u00:
•

Opvang door de naschoolse opvang tot 18u00 (Opgelet: betalend)

Nog enkele afspraken:
•
•
•

De ouders dragen tijdens het brengen en ophalen van hun kinderen aan de
schoolpoort steeds een mondmasker.
De ouders betreden de speelplaats niet.
De ouders houden aan de schoolpoort voldoende afstand van elkaar.

Klassikale ouderavond 3 september 2020
De klassikale ouderavond gaat door op donderdag 3 september 2020. Om alles zo
vlot en veilig mogelijk te laten verlopen zal er gewerkt worden met inschrijvingen. Er
worden twee sessies georganiseerd waar we maximum 10 personen op toelaten (er
wordt tweemaal dezelfde uitleg gegeven).
•
•

Sessie 1: 18u30 – 19u15
Sessie 2: 19u30 – 20u15

De kinderen krijgen op dinsdag 1 september 2020 een brief mee naar huis waarop
jullie kunnen inschrijven. Hoe sneller u de brief terug meegeeft naar school, hoe
meer kans u heeft om op het gekozen tijdstip langs te komen. De info over de
klaswerking zal nadien ook op Smartschool geplaatst worden.
Indien u nog vragen heeft, mag u ons steeds contacteren.
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