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Tienen 20 augustus 2020
Beste ouders

 De info-en opendeurdag, gepland op vrijdag 28 augustus 2020 gaat uit
coronaveiligheidsreden NIET door.
Elke klasleerkracht ontwikkelt een brochure, waarin u de klaswerking en afspraken kan lezen. Hou je mailbox goed
in de gaten, de klasleerkracht stuurt je vanaf maandag 24 augustus de klasbrochure door.
Lees deze goed door met je kind, zo is je kind goed voorbereid op de start in de nieuwe klas.
De klasleerkracht zal indien uw vragen hebt, ze digitaal of telefonisch beantwoorden.

BELANGRIJK VOOR DE HERSTART code GEEL (= laag risico, verhoogde waakzaamheid)
1ste SCHOOLDAG
Op dinsdag 1 september 2020 start het schooljaar voor al onze kinderen. De kinderen van de basisschool zullen in
elk pandemiescenario 5 dagen per week naar school gaan.

BRENG- EN AFHAALMOMENT
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•

•

•
•

Mondmasker is verplicht bij het wachten aan de poort en bij het betreden van de school. Geen
mondmasker = geen toegang tot de school.
Social distancing moet gehanteerd worden in de wachtrij.
1 ouder per kind.
Kleuters worden gebracht via de kabouterpoort tussen 8u en 8u25. Ouders verlaten de speelplaats meteen
via de witte deur in de Broekstraat. Eénrichtingspijlen geven de circulatie weer. Hou het afscheid kort en
verlaat meteen de speelplaats. Tot 8u15 spelen de kleuters op de speelplaats, vanaf 8u15 gaan ze
zelfstandig naar hun klas voor het onthaalmoment.
Lagere schoolkinderen worden gebracht via de grote poort. Ook daar zijn pijlen geschilderd die de
circulatie weergeven. Je verlaat meteen de speelplaats na het afzetten van je kind. In geen geval mag je
circuleren over de speelplaats.
Kleuters van de 3de kleuterklas worden na schooltijd opgehaald via de grote poort (op de grote
speelplaats).
LET OP! Kleuters en lagere schoolkinderen worden gescheiden afgehaald. Je mag als ouder niet circuleren
tussen beide speelplaatsen. Haal best eerst je kleuter af en nadien je lagere schoolkind.
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OPVANG
Voor- en naschoolse opvang worden zoals voorheen georganiseerd.
6.45 u - 8.00 u: Rijschoolstraat – opvang in de refter
(ingang via de grote houten poort)
15.45 u – 18.00 u: Rijschoolstraat – opvang in de refter
(ingang via de grote poort )
Vergoeding: € 1 per begonnen half uur
Verdere uitleg en afspraken vind je in de schoolbrochure (vanaf 1-09 beschikbaar op de website, op vraag een
papieren versie)

WARME MAALTIJDEN
De eerste week worden geen warme maaltijden aangeboden, voorzie lunch/boterhammen. Het eten gebeurt in de
klas of picknick buiten. We bekijken de haalbaarheid om warme maaltijden verder aan te bieden.

VOETGANGERSRIJ
De rij richting rode bol wordt niet meer georganiseerd vanuit de school.
De rij richting Grote Markt (muziekschool/koor) gaat wel nog dagelijks door. De kinderen dragen verplicht een
fluohesje (zie schoolreglement). Voorzie de naam en klas op het hesje.
Indien uw kind alleen naar huis mag, wordt dit doorgegeven aan de klasleerkracht.
Kinderen die per fiets naar huis gaan dragen steeds een fluohesje en helm! Zorg ook dat de fiets in orde is (bel,
verlichting, reflectoren, goed werkende remmen,…). Leg het traject van huis naar school en terug eens af met je
kind en wijs hem/haar op gevaarlijke punten, leer je kind de verkeersregels.

ZIEK KIND

Is uw kind ziek, heeft het koorts,… dan stuur je het NIET naar school.
Wordt uw kind op school ziek, dan wordt het in afzondering geplaatst. De symptomen en temperatuur worden
genoteerd. U wordt gecontacteerd door het secretariaat om uw kind samen met broers en zussen op school te
komen afhalen. We rekenen erop dat dit zo snel als mogelijk gebeurt. Bij koorts gaat u steeds naar de huisarts. Het
zou fijn zijn als u de school op de hoogte stelt van het bezoek aan de huisarts.
Hebt u vragen, aarzel niet om ze aan de leerkracht te stellen.
Vriendelijke groeten
Dir. mevr. Marleen Sanders
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