SCHOOLINFO MEI 2020

God,
We hopen dat we samen
vlug weer gewoon kunnen doen.
Dat we samen kunnen lachen,
samen kunnen delen,
samen handen kunnen geven,
samen kunnen knuffelen,
samen kunnen spelen …
Wij hopen dat …
Help je ons, God,
om nog even vol te houden?
Amen.

Beste ouders,
Na 8 weken van geschorste lessen zullen we herstarten op 15 mei.
Het kan nog niet voor alle kinderen, maar wel voor de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar.
Wij kijken, net zoals de kinderen en jullie, uit naar ‘samen’ naar school gaan.
Helaas… dit kan nog niet! We blijven wel hoopvol en misschien mag het dit schooljaar nog, al is het maar
om even met de kinderen samen te zijn en ieder zijn verhaal te laten doen.
De beleving van die voorbije weken zorgt zowel bij de kinderen, ouders en schoolteam voor een speciale
verbondenheid. Het is een verbondenheid vanuit zorg dragen voor, dankbaarheid, hoop en vertrouwen.
Ik wil nogmaals mijn dank maar ook fierheid uitspreken naar jullie als ouders, naar onze kinderen en ook
naar het schoolteam toe. De afgelopen periode gaf ieder het beste van zichzelf. Het was en is nog steeds
niet zo evident. Samen zijn we erin geslaagd om het beste te maken van die acht coronaweken ’in ons
kot’.
Vanaf 15 mei staan we als schoolteam klaar om de combinatie te maken van lesgeven en voor opvang
zorgen. We zijn ervan overtuigd dat dit ook kan gerealiseerd worden als er begrip is voor de afspraken die
gemaakt worden waarbij veiligheid voor de leerlingen en het schoolteam voorop staan. Wij durven te
vragen om vanuit verantwoordelijkheidszin en burgerzin de afspraken die gemaakt worden te respecteren. Dit is in het belang van ons allen.
In deze schoolinfo wordt toegelicht hoe het herstarten zal verlopen.
Daarnaast geven we ook enkele data mee die reeds vastgelegd zijn voor volgend schooljaar.

Namens het schoolbestuur en het schoolteam wens ik jullie het allerbeste toe!
Blijf zorg dragen voor elkaar, en voor jezelf!
Hartelijke groet,
Tamara Van Loo, directeur
Waar gaat de opvang door?
In de fase van het herstarten trachten we de locatie van de opvang en het lesgeven gescheiden te houden. Dit zal afhankelijk zijn van het aantal kinderen die naar de opvang komen.
De opvang dient voor de kinderen voor wie geen opvangmogelijkheid gevonden is en gaat door op de
kleuterschool. Voor de kleuters is dit in de kleuterklassen met een maximum van 12 kleuters per klas. De
kinderen van de lagere school worden opgevangen in de refter(s) met een maximum van 20 kinderen in
de grote refter en 10 kinderen in de andere refters. In geval van nood kan ook de turnzaal ingenomen
worden voor opvang ( 3 groepen van 12 kinderen). Bij slecht weer kunnen we voor bewegingsopvoeding
dan echter niet meer over de turnzaal beschikken. Als we de maximumcapaciteit voor de opvang dreigen
te bereiken, zullen we noodgedwongen een attest van de werkgever moeten vragen.

Afspraken voor de opvang—met ingang vanaf 11 mei


Wij vragen om in te schrijven (via de link die wekelijks wordt doorgestuurd) voor de opvang zodat
we de groepen kunnen inschatten en voldoende begeleiding voorzien.



Vanaf 7u. is er voorschoolse opvang in de refter van de kleuterschool, verzorgd door het IBO.



Vanaf 8u. zal een leerkracht aan de schoolpoort staan en je kind verder begeleiden tot op de speelplaats.



Wij vragen dat ouders een mondmasker dragen wanneer ze hun kind naar school brengen. Ook onze leerkrachten dragen een mondmasker.



Om 08.30u. sluit de schoolpoort. Het is wenselijk dat de kinderen tegen dan aanwezig zijn.

Mijn kind kan ook een halve dag komen?


Het is mogelijk om je kind enkel in de voormiddag of namiddag naar de opvang te brengen. Gelieve
dit te melden bij de inschrijving en het afhaaluur door te geven.



Wij verwachten dat ouders hun kind(eren) onmiddellijk na de werkuren ophalen.

Wat brengen de kinderen mee?


Een boekentas met takenpakket om de taken van de dag te maken, leesboek, schrijfgerei, brooddoos, stuk fruit, drinkfles met water (lagere school)



Rugzakje met stukje fruit (en koek), brooddoos, drinkfles met water, een petje ter bescherming bij
het buitenspelen, zonnecrème (kleuterschool)

Handhygiëne


Er zal een mobiel wasbekken op de speelplaats staan. Wij vragen dat de kinderen hun handen wassen vooraleer zij naar binnen gaan en ook bij het verlaten van de school.



Vóór en na het eten van een stuk fruit, koek, middagmaal, en voor het toiletbezoek worden de handen ontsmet met een alcoholische handgel.



Na het toiletbezoek worden de handen gewassen met zeep en de handen gedroogd met wegwerpdoekjes.

Speelpauze


Er wordt regelmatig een speelpauze genomen buiten. Bij het terug naar binnenkomen wassen de
kinderen opnieuw hun handen.



Tijdens de pauzes worden de lokalen verlucht en tafels gereinigd.

Bij het afhalen


Gelieve bij het afhalen ook een mondmasker te dragen.



Na het aanbellen zal de kleuterjuf of leerkracht je kind tot bij jou brengen.

Bij het einde van de opvangdag


De juffen en meesters reinigen meubilair, handvaten, speeltoestellen (binnen en buiten), en verluchten de lokalen.



Moeke Rosalie zorgt voor propere vloeren en 2x per dag voor propere toiletten.

Het lesgeven vanaf 15 mei
De lessen voor de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar gaan door op de lagere school.
Wanneer gaan de lessen door?
De kinderen van het 1e en 2e leerjaar worden verwacht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De kinderen van het 6e leerjaar worden 2 dagen verwacht: op maandag en donderdag of op dinsdag en
vrijdag.
Indeling klasgroepen en gebruik lokalen
Wij zijn verplicht ons te houden aan heel wat voorschriften. Zo is het maximum aantal leerlingen in een
klasruimte vastgelegd op maximum 14 en dienen we voor elke leerling 4m² te voorzien en voor de leerkracht 8 m².
Voor het 1e leerjaar gaan we over naar 3 klasgroepen. Juf Brigitte ( in klas 1A), juf Sara (in klas 1B) en juf
Elisa ( in klas 4A) verwachten de kinderen vanaf 15 mei.
Het 2e leerjaar splitsen we in 2 groepen. Mr. Wim (in klas L2) en mr. Hannes (in klas L3) verwachten de
kinderen eveneens vanaf 15 mei.
De leerlingen van het 6e leerjaar komen 2 dagen vanaf 15/05. Juf Ann en juf Tessa verwachten op 15 en
19 mei een halve klasgroep, en op 18 en 20 mei komen dan de andere kinderen naar de les.
Wij informeren de ouders op vrijdag 8 mei bij welke juf/meester hun kind zal zitten in deze 1e fase van
het herstarten.
Op woensdag is er geen les, enkel opvang, met uitzondering voor het 6e leerjaar in de eerste week.
Wij wensen die lesvrije dag steeds te benutten voor het poetsen.
Als we toestemming krijgen om andere klassen te laten herstarten, dan schakelen we ook voor het 1e en
2e leerjaar over naar 2 lesdagen.
Bij de groepsindeling hebben we rekening gehouden met broers en zussen zodat zij op dezelfde dagen les
hebben en gaan er van uit dat dit ook voor jullie als ouder organisatorisch gemakkelijker is.
Wij blijven vragen om zelf voor opvang te zorgen als het enigszins kan. Misschien lukt het om telewerk
( toch nog altijd als norm aanbevolen) te voorzien op de dagen dat de kinderen geen les krijgen?
Bij aankomst op school


Bij begeleiding tot aan de schoolpoort vragen wij dat ouders een mondmasker dragen.



Aan de schoolpoort zal vanaf 8u. een leerkracht aanwezig zijn.



De kinderen kunnen reeds vanaf 8u. naar hun klas waar de meester/juf aanwezig zal zijn. Zij volgen
het aangegeven éénrichtingsverkeer op de speelplaats om tot aan het juiste lokaal te komen.

Mijn kind komt met de fiets


Voor de fietsen is een zone onder de overdekte voorzien.

Handhygiëne


Er zijn 2 mobiele wasbekkens op de speelplaats.



Wij vragen dat de kinderen hun handen wassen vooraleer zij naar binnen gaan en ook bij het verlaten van de school.



Vóór en na het eten van een stuk fruit, koek, middagmaal, en voor het toiletbezoek worden de handen ontsmet met een alcoholische handgel.



Na het toiletbezoek worden de handen gewassen met zeep en de handen gedroogd met wegwerpdoekjes.

Speeltijden


Elke klasgroep krijgt in deze fase van herstarten, per dag 2x 15 min. een ‘corona’proof bewegingsmoment o.l.v. juf Rita. Wij vragen dat de kinderen in sportieve kledij naar school komen.

Middagpauze


Elke klasgroep eet in het eigen klaslokaal samen met de juf/meester.



Na de lunch volgt een speelmoment van 45 min. Dit kan op de speelplaats zijn, maar ook op het
grasveld of bij slecht weer in de turnzaal.



Wij verwachten dat elk kind op school blijft eten om zo de contactbubbels te kunnen behouden.

Brooddoos vergeten, of ander materiaal?


Aan de schoolpoort zal een doos staan waarin de brooddoos verpakt in plastiekzak met naam erop,
kan gedeponeerd worden.



Wij brengen het materiaal zelf naar de klas.

Toegang tot de lagere school


Wij wensen dit zo beperkt mogelijk te houden.



Als er kinderen op de speelplaats aanwezig zijn, dan laten we geen bezoekers toe.



Is de speelplaats kindvrij, dan is er enkel toelating om zich via het éénrichtingsparcours op de speelplaats te begeven tot aan het secretariaat of het bureel van de directeur, mits het dragen van een
mondmasker.



Kinderen kunnen niet zomaar opgehaald worden. Wij staan niet toe dat ouders zich rechtstreeks
naar de klassen begeven.

Bij symptomen


Vertoont je kind symptomen, dan mag het kind niet naar school.



Wordt je kind ziek op school, of vertoont het op school symptomen, dan nemen we telefonisch contact op om je kind zo snel mogelijk te komen halen.



Bij niezen, snotteren, hoesten of vuile neus zullen wij ook contact opnemen en vragen je kind op te
halen. Wij doen dit uit voorzorg omdat we niet met zekerheid weten of het al dan niet covid-19 is.

Op het einde van de lesdag


Wij begeleiden de kinderen in rijen, met voldoende tussenafstand, klas per klas, tot aan de grote
parking.



Wij vragen uitdrukkelijk om niet aan de schoolpoort te wachten en geen kinderen uit de rijen te halen.

Groep 1C van juf Elisa vertrekt om 15u.—groep 2B volgt om 15.05—groep 2A om 15.10 en groep 6A om
15.15. juf Sara van groep 1B gaat om 15.20 naar de grote parking, gevolgd door groep 1A om 15.25 en
groep 6B sluit de rang om 15.30.
Naschoolse opvang


Om 15.30u. start op de lagere school de naschoolse opvang door het IBO. Deze duurt tot 18.30u.

Indeling speelplaats


Ook op de speelplaats dienen we rekening te houden met de contactbubbels.



We verdelen de speelplaats in 4 zones: 1 kleine zone voor de fietsen, en 3 zones om verschillende
klassen te laten spelen.



De zones vormen we met nadarhekkens die ons door de gemeente bezorgd worden.

Na de begeleiding van de rangen


De juffen en meesters reinigen/ontsmetten meubilair, handvaten, zitbanken, nadarhekkens en verluchten de lokalen.



Moeke Rosalie zorgt voor propere vloeren en 2x per dag voor propere toiletten.

Bescherming voor leerlingen en leerkrachten


De leerkrachten hebben bij de klasopstelling rekening gehouden met de social distancing.



Zij dragen in de klas een mondmasker of een gelaatsscherm als de barrière van 1,5m niet kan aangehouden worden.

Vind je het als ouder te risicovol om je kind naar de les te laten komen?


Wij vragen om dan contact op te nemen met de directeur en dan wordt dit verder besproken.

Hoe verloopt de eerste schooldag bij het herstarten van de lessen?
15 en 18 mei zal aanvoelen als de start na een vakantie of hier en daar zelfs als de start bij het begin van
het schooljaar. Wij zetten daarom in op de Gouden Weken.
De leerkrachten nemen voldoende tijd om de kinderen hun beleving en gevoelens van de voorbije negen
weken te laten vertellen of tekenen.
Er zal die eerste dag ook tijd uitgetrokken worden om de afspraken bij het toekomen op school, in de
gangen, in de toiletten, in de klas, op de speelplaats, … te verkennen.
We hopen dat de kinderen zich snel weer veilig en op hun gemak voelen op school, in de klas, bij de juf/
meester.
En wat met de afscheidsviering voor het 6e leerjaar?
Wij wachten nog even af hoe de versoepeling van de maatregelen verloopt. We houden wel al rekening
met een mogelijk alternatief. De juffen zullen dit ook met de kinderen nog bespreken.
Gaat de viering van einde kleuterschool door?
Ook voor dit afstudeermoment zullen we nog moeten afwachten welke mogelijkheden de maatregelen
zullen bieden.

Nazicht en ophalen werkboeken
De kinderen die herstarten kunnen de werkboeken meebrengen naar school op vrijdag 15 mei en maandag 18 mei.
De werkboeken van de kinderen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar wensen we op dinsdag 19 mei te
ontvangen. Hiervoor maken we graag de afspraak dat werkboeken met broer of zus uit L1,L2 en L6 kunnen meegegeven worden op 19 mei. Wie geen broer/zus heeft uit die klassen, kan die dag de werkboeken binnenbrengen bij de directeur tussen 15.30 en 18.30., nadat de speelplaats kindvrij is.
De nagekeken werkboeken zullen op 25 mei met broer/zus uit L1,L2 of L6 opnieuw meegegeven worden.
De werkboeken van leerlingen die geen broer/zus hebben in L1,L2 of L6 kunnen opgehaald worden tussen 15.30 en 18.30 in de klas uw kind, als de speelplaats kindvrij is.
Gezien de kinderen op 19, 20 en 25 mei niet over de werkboeken zullen beschikken, bieden we dan vooral digitale taken aan.

Info volgend schooljaar : vakantiedagen - vrije dagen—data activiteiten
Wij hopen dat we volgend schooljaar de geplande activiteiten kunnen laten doorgaan…
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Paasvakantie:

van maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november 2020
van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021
van maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april 2021.

Wapenstilstand:

woensdag 11 november 2020

O.L.H.-Hemelvaart:
Brugdag:
Pinkstermaandag:

donderdag 13 mei 2021
vrijdag 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021

Pedagogische studiedagen:
Pedagogische studiedag 1
Pedagogische studiedag 2
Pedagogische studiedag 3

dinsdag 22 september 2020
woensdag 14 oktober 2020
??????????????????????????????

Facultatieve verlofdagen:
Maandag 30 november 2020
Vrijdag 30 april 2021
Activiteiten
Eetfestijn

vrijdag 10 september 2020— openstellen kleuterklassen
zaterdag 11 september 2020
Kerstmarkt
vrijdag 11 december 2020
Vrij podium
donderdag 4 maart 2021
vrijdag 5 maart 2021
Grootoudersfeest
donderdag 11 maart 2021
vrijdag 12 maart 2021
Schoolfeest
zaterdag 5 juni 2021 - barbecue
zondag 6 juni 2021

