Beste ouders, beste kinderen
Nu de zonnige en deugddoende vakantie stilaan op haar einde loopt willen we jullie al wat info
meegeven voor de start van schooljaar 2020 – 2021.
Ondanks het feit dat het coronavirus nog steeds in de samenleving sterk aanwezig is willen we voor
het welzijn en het welbevinden van de kinderen het schooljaar zo normaal mogelijk laten verlopen.
Dat betekent dat alle kinderen iedere weekdag verwacht worden aanwezig te zijn. Binnen in de
gebouwen wordt de klasgroep de leefbubbel van de kinderen. Op de speelplaats en in
openluchtactiviteiten worden deze klasbubbels doorbroken. Kinderen spelen in grotere groepen
buiten. De nadruk in de preventie voor covid-19 ligt bij de kinderen vooral op het aanleren en correct
uitvoeren van een goede algemene hygiëne en in het bijzonder een goede handhygiëne. Bij het
aankomen op de school wordt er gevraagd dat iedereen zijn handen ontsmet aan de ingang. In de
loop van de dag zullen de kinderen meermaals hun handen grondig wassen en ontsmetten. Zieke
kinderen (zeker met koorts) komen niet naar school.
Aan (groot)ouders en externen vragen we met aandrang de speelplaats en de gebouwen zo weinig
mogelijk te betreden en deze zo snel als mogelijk te verlaten indien de aanwezigheid toch vereist is.
Coronamaatregelen school
-

Handhygiëne kinderen en ouders
Klasbubbels binnen.
Lokalen worden extra verlucht en geventileerd.
Brengen en ophalen kinderen verspreid over twee speelplaatsen (zie bijlage onderaan).
(Groot)ouders die wachten aan de schoolpoorten respecteren zoveel als mogelijk de regels
van social distancing en ook op de speelplaatsen.
(Groot)ouders betreden de gebouwen en de speelplaats zo weinig mogelijk en zo kort als
mogelijk qua tijd.
(Groot)ouders die van de speelplaats vooraan naar de speelplaats achteraan moeten of
omgekeerd doen dit enkel via de schuifdeur in de veranda richting achterdeur. (kortste weg)
Dragen van een mondmasker is verplicht op de school en op de stoep voor volwassenen.
Leerkrachten dragen indien nodig een mondmasker of gelaatsbescherming bij contact met
andere volwassene als social distancing niet gerespecteerd kan worden.
Kinderen komen zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school.
Kinderen die begeleiding nodig hebben naar en van school worden best vergezeld van
maximaal één persoon.

We willen er jullie ook op wijzen dat onze schooluren lichtjes gewijzigd zijn (zie bijlage onderaan).
Voornamelijk betekent dit dat we op;
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten met de lessen om 08.45 uur en dan
eindigen we om 15.30 uur.
- Woensdag starten we om 08.30 uur en eindigen we om 12.00 uur.
Omdat we weten dat de eerste schooldag ‘s morgens altijd vrij druk verloopt hebben we voor 1
september een speciale regeling van aankomen uitgewerkt (zie bijlage onderaan).
Volgende week wordt de nieuwe dagklapper met extra info online gezet en kunnen jullie deze reeds
raadplegen op onze website.
Geniet met zen allen nog van de laatste vakantiedagen. Wij kijken al uit naar jullie komst.
Vriendelijke groeten Het schoolteam

Bijlage
Wijziging schooluren vanaf september 2020
maandag
8.45
11.55
Middagpauze
tot13.10
15.30

dinsdag
8.45
11.55
Middagpauze
tot 13.10
15.30

woensdag
8.30
12.00

donderdag
8.45
11.55
Middagpauze
Tot 13.10
15.30

vrijdag
8.45
11.55
Middagpauze
Tot 13.10
15.30

Start op 1 september:
Iedereen op speelplaats vooraan.
-

5de en 6de starten om 8.45 uur (graag aankomen tussen 8.30 uur en 8.45 uur)
3de en 4de starten om 9.00 uur (graag aankomen tussen 8.45 uur en 9.00 uur)
1ste en 2de starten om 9.30 uur (graag aankomen tussen 9.15 uur en 9.30 uur)
Kleuters starten om 9.15 uur (graag aankomen tussen 09.00 uur en 09.15uur) en gaan
onmiddellijk naar eigen hun klas.

Overzicht afspraken aankomen en vertrekken van leerlingen.
Wanneer?
7 uur – 8 uur

Wie?
opvang

8 uur
8.00 uur- 8.15 uur

Alle hekken open
Alle kinderen

8.15 uur – 8.45 uur
(Woensdag tot 8.30)
8.15 uur – 8.45 uur
(Woensdag tot 8.30)
Vanaf 8.00 uur

3de,4de,5de,6de leerjaar

Op speelplaats
vooraan
Speelplaats achteraan

Kleuters en 1ste en 2de
leerjaar
Fietsers
Vondelbaantje
Fietsers
Zonnestraat

Op speelplaats
vooraan
Netjes parkeren
overdekt fietsenrek
Netjes parkeren
fietsenrek

Vanaf 8.00 uur

Vanaf 8.30 uur
(Woensdag 8.15 uur)

Peuters en eerste
kleuterklas

Hoe?
Langs hek tussen
school en huis
Zonnestraat en via
groene deur rechts.

Via betonwegje
Vondelbaantje
Langs hek tussen
school en huis
Zonnestraat
(groot)ouders nemen
zoveel als mogelijk
afscheid aan
buitendeur
kleuterblok

Waar?
In eetzaal

Opvangruimte
kleuters

11.55 uur

11.55 uur

Kleuters die naar huis
gaan om te eten of
peuters die thuis
blijven in de namiddag
Leerlingen lager die
naar huis gaan om te
eten

Langs centraal hek
Zonnestraat

Opgehaald door
(groot)ouders aan de
klasdeur

Langs centraal hek
Zonnestraat of via hek
speelplaats achteraan.
Leerlingen wachten op
de afgesproken
speelplaats.

Opgehaald door
(groot)ouders of
alleen. Altijd in
samenspraak met de
klastitularis.
(schriftelijk of
mondeling)

In opvangruimte
speelplaats vooraan
speelplaats achteraan

Tussen 13.00 uur en
13.10 uur

Kinderen die naar huis
gaan om te eten keren
terug naar school.

15.25 uur
(Woensdag 11.55uur)

- Peuters
- kleuters en 1&2
- 3,4,5,6
- grote broers en
zussen
- fietsenrij Zonnestraat

zitten klaar
stellen zich op
stellen zich op
gaan naar rijen
kleinere broer of zus
wordt opgesteld

- voetgangersrij
(kinderen
zonderbegeleiding)
(groot)ouders komen
naar passende
speelplaats en
passende groep en
pikken hun kinderen
op.
-Fietsenrij Zonnestraat
- voetgangers
Alle leerlingen

wordt opgesteld.

15.30 uur
Woensdag 12.00 uur

15.35 uur
15.40 uur
16.00 uur – 17.00 uur

17.00 uur – 18.00 uur

Opvang
Huiswerkbegeleiding
(maandag, dinsdag,
donderdag)
opvang

voor klas Rani en klas
Evi
aan muur Zonnestraat

Bel gaat. Leerkracht
opent hek.

vertrekt
vertrekken
Naar speelplaats
vooraan
Eetzaal
Klas Rik

Eetzaal en speelplaats
vooraan

