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Tienen 8 mei 2020

NOODOPVANG vanaf 15 mei 2020
Dag ouders
We merken op dat meerdere ouders gebruik wensen te maken van de noodopvang. We willen de
noodopvang zo veilig mogelijk voor iedereen houden. Om dit te kunnen realiseren zijn we genoodzaakt

om jullie uitdrukkelijk te vragen om van de noodopvang gebruik te maken alleen als je geen andere
opvangmogelijkheden hebt.
Om dit gestructureerd en veilig te laten verlopen, vragen we jullie om via de kabouterpoort jullie
kind(eren) zoals op een gewone schooldag tussen 8.00 u en 8.30 u te brengen en wanneer je kind een
hele dag blijft vanaf 15.25 u op te pikken, ook via de kabouterpoort. (tot 16.00 u opvang).
Een halve dag kan tot 12u05 (enkel voormiddag).
MAATREGELEN VOOR OUDERS (overheidsbeslissing)
 Je komt je kind alleen ophalen (1 ouder per gezin)
 Je draagt steeds een mondmasker
 Je respecteert bij het wachten de social distancing. Er worden op de stoep, op de speelplaats,…
zones en wachttegels op veilige afstand geschilderd.
 Je neemt je kind(eren) meteen mee en blijft niet rondhangen/babbelen op de speelplaats.
 Je verwittigt de school meteen indien er binnen je gezin een COVID 19-geval is vastgesteld.
Iedereen van het gezin blijft dan sowieso 14 dagen thuis.

BELANGRIJK
De kinderen van de lagere school werken in de voormiddag aan hun opdrachten (afstandsonderwijs).
Vergeet de nodige materialen en boekentas dus niet. Ieder kind gebruikt zijn eigen materialen.
Geef je kind een doosje zakdoeken of pakjes zakdoeken mee.
Vergeet de drinkbus met water, fruit/koek en indien nodig de lunch niet.
AFSPRAKEN IN DE NOODOPVANG
 Kinderen werken of spelen zoveel als kan alleen in de klas.
 In de kleuterklas krijgen kinderen beperkt speelgoed en spelen ze alleen in een hoekje. Dit is
uiteraard niet optimaal. De regels van social distancing moeten ook in de kleuterklas nageleefd
worden.
 Lagere schoolkinderen krijgen een plaats toegewezen in het lokaal en werken vanop die plek
zelfstandig aan de opdracht. De leerkracht kan vragen beantwoorden vanuit een veilige zone
vooraan in het lokaal.
 Kinderen en kleuters blijven in de lokalen op 1,50m van elkaar.
 Leerkrachten dragen altijd een mondmasker.
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Speeltijden gaan op verschillende tijdstippen door en gebeuren enkel met de kinderen die die
dag in hetzelfde lokaal verblijven (bubbel). Kinderen maken dus geen contact met andere
kinderen. De bubbels tellen max 14 kinderen. Voor kleuters zijn dit bubbels van max 8 kinderen.
Zieke kinderen (verkoudheid, hoest, snottebellen, koorts,…) blijven thuis! Zij worden geweigerd
in de opvang en zullen naar huis gestuurd worden. Je gaat ermee naar de huisarts en volgt verder
zijn/haar richtlijnen op.

HOE SCHRIJF JE KIND(EREN) IN?
Je belt of mailt! Je vermeldt : naam van het kind - klas en de aanwezige dagen en dagdelen (uur).
Telefoon: 016/81.48.10
Mail: marleen.sanders@viatienen.be

HERSTART
De herstart van enkele klassen zal binnenkort een feit worden. We zijn er klaar voor. We wachten op de
goedkeuring van het schoolbestuur. Dit is uiteraard steeds onder voorbehoud. Afwachten.
We hopen jullie weldra te kunnen ontmoeten. Tot gauw!
Hebben jullie vragen en/of noden, aarzel niet om ons te contacteren! Hartelijk dank voor de fijne,
constructieve en flexibele samenwerking!
We wensen jullie nog veel moed en kracht! Draag zorg voor jullie en jullie naasten!
Vriendelijke groeten,
Dir. mevr. Marleen Sanders

