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26 augustus 2020
Beste ouder(s)

De zomervakantie loopt op zijn laatste benen. De start van het nieuwe schooljaar is in zicht. Het
nieuwe schooljaar 2020-2021 start op 1 september ‘code geel’.
Daarom willen we jullie op de hoogte brengen van een aantal afspraken en richtlijnen die ons
toelaten op 1 september veilig van start te gaan.
Op basis van onze risicoanalyse en het draaiboek van de overheid voor de scholen, delen we jullie
graag het volgende mee:
-

-

De scholen gaan vanaf 1 september volledig open.
We vragen aan alle ouders om de school niet te betreden, een mondmasker te dragen en
afstand te houden.
Kinderen hoeven geen mondmasker te dragen tenzij ze 12 jaar zijn.
Indien jullie toch op school moeten zijn, gelieve aan te bellen en de coronamaatregelen te
volgen.
Kinderen die te laat zijn worden niet toegelaten op school. Dit om de veiligheid van iedereen
te garanderen.
Als de kinderen de school betreden ontsmetten ze hun handen.
Gelieve de kinderen hun eigen klasmateriaal mee te geven. (pennenzak, fluostiften, passer,
lat, rekenmachine, geodriehoek, balpennen, potlood, schaar, kleurpotloden, stiften, ....) Dit
omwille van de coronamaatregelen.
Warme maaltijden starten vanaf donderdag 3 september.
Gelieve bij het brengen en halen van de kinderen niet aan de schoolpoort te blijven wachten.

Afspraken enkel voor de eerste schooldag dinsdag 1 september:
Spaarzaamheidstraat:
-

8u25: 1e en 2e leerjaar op het plein (mondmasker en social distancing verplicht voor de
ouders)
9u: 2de en 3de kleuterklas op het plein (mondmasker en social distancing verplicht voor de
ouders)
9u: Peuterklas en 1e kleuterklas op de speelplaats ( uitzonderlijk mogen jullie die ochtend de
kinderen op de speelplaats brengen)

Raffelgemstraat:
-

8u25: 3de leerjaar start op de speelplaats
8u35: 4de, 5de, 6de leerjaar start op de speelplaats.

Het gezamenlijke infomoment zal omwille van corona niet plaats vinden. Vanaf 1 september kunnen
jullie een filmpje van jullie klas bekijken op de website. Jullie krijgen dan de info van de klas.
https://samen-sterk-ook-voor-ons-schoolwerk.webnode.nl/
Wij kijken vol spanning uit naar de start van een fijn schooljaar. Tot 1 september!
Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

