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Tienen 02/06/2020

Beste ouders
KLEUTERSCHOOL
Vanaf maandag 8 juni 2020 start de kleuterschool met 4 volledige dagen. Op woensdag is het geen school.
Olifanten, Vissen, Vlinders, Beren en Kikkers:
• Start: De kleuters worden afgezet via de kabouterpoort tussen 8.00 u en ten laatste 8.30 u. Je zet de
kleuters binnen de voorziene zone af. Onze kleuterleerkrachten staan klaar om je kleuter op te vangen.
• Kinderen van de olifantenklas breng je via de looproute zelf naar de klas.
• Einde: Tussen 15.15 u en 15.45 u Opvang tot 16.00 u.
• Een slaapklas kunnen we momenteel niet inrichten. We raden jullie aan om de kleinsten met halve dagen te
laten starten. Je kan hen ’s middags via de kabouterpoort (12.05 u – 12.20u) afhalen bia de kabouterpoort.
Blijf op de voorziene zone.
• Ouders dragen steeds een mondmasker en komen liefst alleen.

Langs de kabouterpoort komt u binnen.
Er staan wachtklavers geschilderd om de afstand te bewaren.

Volg de looproute om terug naar buiten te gaan. (Via witte
deur naar de Broekstraat)

Juf Annelies wacht haar olifantjes op aan de klasdeur die je
voorbij wandelt net voor het naar buiten gaan.

Langs deze deur ga je naar huis/naar het werk.
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Panda’s en Giraffen:
• Start: De kleuters worden afgezet via de grote poort tussen 8.00u en ten laatste 8.30u. Zet je kleuter af
binnen de voorziene zone. De kleuters worden naar de klas begeleid door een juf of meester op de
speelplaats.
• Einde: Tussen 15.15u en 15.45u. Afhalen aan de voordeur van de school. Bewaar afstand bij het wachten.
• Ouders dragen steeds een mondmasker en komen liefst alleen.

Langs de grote poort breng je je kleuter.

Hier komt u uw kleuter uit de pandaklas of giraffenklas
ophalen. Hou afstand.

LAGERE SCHOOL
Alle leerjaren gaan verder in halve groepen (groep 1 en 2) met 2 volledige dagen. 3de en 4de leerjaar starten mee op.
Op woensdag is het geen school.
We evalueren intern of een veilige herstart met volledige klasgroepen en 4 volledige dagen mogelijk is en dit vanaf
15 juni tot einde schooljaar.
•
•
•
•

Start: van 8u tot 8u30. Leerkrachten zijn in hun klas aanwezig.
Einde: tussen 15u15 tot 15u45. Opvang is tot 16u.
Ouders dragen steeds een mondmasker en komen liefst alleen.
Brengen en afhalen gebeurt aan de schoolpoort. Blijf afstand bewaren.

Organisatie: zie gedetailleerde brief van de klasleerkracht.
De klassen van de lagere school zijn verdeeld in 2 groepen. Elke groep gaat 2 volledige dagen naar school. We houden
rekening met broers en zussen. De verdeling van de groepen blijft zoals voorheen. Groep 1 van elke klas komt op
maandag en dinsdag. Groep 2 op donderdag en vrijdag. Lesopvang blijft. (voorinschrijving)
We streven ernaar dat ALLE kinderen van deze contactklassen aanwezig zijn.
Afstandsonderwijs
Geen afstandsonderwijs meer.
De lagere school geeft huiswerk en lessen voor de niet schoolcontactdagen.
Belangrijk
• Voorzie per kind een persoonlijke drinkfles met water, papieren zakdoeken en boterhammen (geen
warme maaltijden of soep!). Materiaal mag onderling niet uitgewisseld worden tussen kinderen.
• Geen verjaardagtraktaties.
• Zieke kinderen blijven hoe dan ook thuis.
• Voorinschrijving voor woensdagopvang en niet-lesdagopvang.
• Bescherm je kind tegen de overvloedige zon. Voorzie een pet en zonnecrème.
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OPVANG
Op woensdagen=grondig poetsdag GEEN SCHOOL op woensdagen 10-06 / 17-06 / 24-06
Op bovenvermelde woensdagen sluiten we de school en krijgt de school een grondige poetsbeurt. De opvang blijft
open. (vooraf inschrijven)
(Nood)opvang juni 2020
Vooraf inschrijven mail of telefoon:

marleen.sanders@viatienen.be / 016/81.48.10

Voor de week van 8 juni: voor 6/06 inschrijven
Voor de week van 15 juni: voor 13/06 inschrijven
Voor de week van 22 juni voor 20/06 inschrijven voor. 27 juni inschrijven voor maandag 29 juni 2020
Dinsdag 30 juni halve dag school (tot 12.05) geen opvang
Evaluatie
We evalueren dagelijks de organisatie en sturen bij waar nodig. Ons streefdoel is om met z’n allen de school veilig
zoals voorheen te hervatten!
Heb je vragen, aarzel niet om ze te stellen.
Hartelijk dank voor jullie begrip en flexibiliteit. Samen gaan we ervoor!
Vriendelijke groeten,
Dir. mevr. Marleen Sanders

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en
de timing niet verandert.

