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Nieuwsbrief  

Heropstart      8 mei 2020 

Onze school start gedeeltelijk op 15 mei! 

Wie start? Welke dagen krijgen de kinderen les?  

 

Na controle door de interne en externe dienst voor preventie werd het voorstel dat de school uitwerkte om op te starten, 

goedgekeurd door het schoolbestuur. 

Dit betekent dat de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar vanaf vrijdag 15 mei gedeeltelijk terug naar school 

mogen.  

In deze nieuwsbrief kan je alles lezen over de heropstart van de lessen.  

Om de afstand van 1,5m te kunnen garanderen worden de groepen telkens opgesplitst. Je verneemt volgende week in    

welke groep jouw kind zit. 

6A krijgt les van meester Koen en juf Marisol.     6B krijgt les van juf Manon en juf Karolien.  

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag   

6A 6A  6A 6A 9u-12u 

6B 6B  6B 6B 13u-16u 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

8u25-15u35  1A en 1B  1A en 1B 1A en 1B 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

8u25-15u35 2A en 2B  2A en 2B 

(tot 12u05) 
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Wat met de andere leerjaren? 

Voor de kinderen van de kleuterschool en van het derde, vierde en vijfde leerjaar verandert er voorlopig niets. 

Zij krijgen nog steeds les op afstand. Hieronder zie je timing voor de afhaalmomenten: 

  Maandag 11/05  Dinsdag 12/05  Woensdag 13/05  Donderdag 14/05  Vrijdag 15/05  

9u-10u30  2A  1A  Juf Tessa  Juf Isabelle    

10u30-12u    1B  Juf Ariane  Juf Hilde    

12u-13u30        Juf Lore   3A  

13u30-15u  2B  Juf Céline      3B  

15u-16u  6A          

16u-17u  6B          

1A krijgt les van juf Nina en juf Marie.     1B krijgt les van meester Johan en juf Sofie.  

2A krijgt les van juf Sofie en juf Tine.    2B krijgt les van juf Jolien en juf Gaëlle. 

Hoe houden we de school veilig?  

Vaste groepen: de kinderen blijven zo veel mogelijk in dezelfde groep (max. 14 leerlingen). 

Aparte speeltijden en lunchpauzes: de kinderen spelen en eten samen met de leerlingen uit hun ‘bubbel’.  

Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en de leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. De leerlingen krijgen 

daarom ook les in kleinere groepen. 

Mondmaskers: de leerkrachten dragen een mondmasker of een ‘face-screen’ om les te geven. Leerlingen zijn niet verplicht 

om een mondmasker te dragen.  

Netheid: de leerlingen en leerkrachten wassen op regelmatige tijdstippen hun handen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen 

ze gebruik maken van ontsmettende handgel. De lokalen worden zoveel mogelijk verlucht. De lokalen worden dagelijks    

gepoetst.  
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Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe een lesdag eruit zal zien voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.  

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe een halve lesdag eruit zal zien voor de kinderen van het zesde leerjaar.  

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?  

Het is aangeraden een mondmasker te dragen bij het brengen en afhalen van uw kind(eren). 

Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. Kinderen van de lagere school komen binnen langs het 

rode hekken. De kleuters komen binnen langs de groene poort.  

Ouders worden niet toegelaten in de school tenzij er op voorhand een afspraak werd gemaakt. 

Houd steeds 1,5m afstand van andere ouders en kinderen. 

Blijf niet praten aan de ingang of de uitgang.  
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Hoe wordt de opvang georganiseerd? 

De school voorziet twee soorten opvang, dit steeds volgens de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen:  

Noodopvang 

Enkel voor ouders die beiden uit huis werken en geen andere opvangmogelijkheid hebben.  

Kinderen/gezinnen die het thuis moeilijk hebben nemen contact op met de school. We zoeken naar een geschikte oplossing.  

Peuters, eerste kleuterklassers en tweede kleuterklassers worden op onze hoofdschool opgevangen in de noodopvang. Met 

deze groep bereiken we onze maximumcapaciteit. We vragen om jullie kind(eren) een volle dag naar de opvang te brengen. 

Om de noodopvang voor al onze andere leerlingen op een veilige manier te laten doorgaan, zullen we beroep doen op de 

ondersteuning van stad Gent. Volgende week vernemen jullie hier meer over.  

Voor– en naschoolse opvang 

De school is open van 7u ‘s ochtends tot 18u ‘s avonds.  

Indien voor– en naschoolse opvang geen noodzaak is voor jullie, gelieve er dan ook geen gebruik van te maken.  

Enkele praktische afspraken 

- Er worden geen warme maaltijden voorzien. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar komen volle dagen naar 

school. Zij brengen een lunchpakket en tussendoortjes mee van thuis. Kinderen kunnen onder de middag niet naar huis.  

- De kinderen die les volgen op school, zullen elke dag 15 minuten sport krijgen. We vragen daarom om je kind in          

sportieve kledij naar school te brengen.  

Wat als je kind ziek is/wordt? 

• Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand in je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen 

thuisblijven.  

• Wordt je kind ziek op school? We vragen je dan om je kind zo snel mogelijk af te halen. In afwachting zal jouw kind in 

een veilige ruimte op jullie wachten.  

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.  

• Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 

• Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus of tram. Leg uit waarom veel 

mensen een mondmasker dragen.  


