SCHOOLINFO JUNI 2020

Welkom lieve jongens en meisjes!
De juffen en meesters kijken er
naar uit jullie
allemaal terug te zien!

God,
We danken dat we binnenkort
als klasgroep samen kunnen lachen,
samen kunnen delen,
samen kunnen leren,
samen plezier kunnen maken,
samen kunnen spelen, …
Dankjewel God,
omdat je ons hielp het vol te houden.
Amen.

Beste ouders,
We hebben beslist een zeer intense periode achter de rug. Als betrokken partners, jullie als ouders en wij
als schoolteam, in de opvoeding en vorming van de kinderen, zijn we samen erin geslaagd om die periode
door te komen. We mogen tevreden terugblikken.
We keken al een poosje uit naar het moment om opnieuw naar school te kunnen.
Na al die weken keren we volgende week inderdaad een beetje terug naar ‘het normaal’ want we mogen
HERSTARTEN!
Uiteraard zijn er nog wel wat veiligheidsmaatregelen en afspraken die moeten nageleefd worden. Deze
zijn er dan ook in het belang van ons allen.
We hadden voorzien om, op basis van de adviezen, zowel in de kleuterschool als lagere school op 2 juni
te kunnen herstarten. Ons draaiboek stond volledig op punt.
Bij de samenkomst van de veiligheidsraad zijn de adviezen bijgestuurd en de reeds lopende maatregelen
versoepeld.
Wat betekent de bijsturing concreet?
De kleuterschool zal op 2 juni openen voor alle kleuters.
Op 5 juni zal de volledige lagere school voltijds herstarten.
We zijn na het vernemen van de nieuwe richtlijnen met het team opnieuw aan de slag gegaan om de
schoolorganisatie op punt te stellen en de herstart voor alle kinderen te realiseren. We trachten de
resterende onderwijstijd dan ook zo maximaal mogelijk te benutten .
In deze schoolinfo wordt toegelicht hoe het herstarten zal verlopen.
Namens het schoolbestuur en het schoolteam wil ik de kinderen een deugddoend weerzien toewensen.
Blijf zorg dragen voor elkaar, en voor jezelf!
Hartelijke groet,
Tamara Van Loo, directeur
De noodopvang voor kleuters vervalt vanaf 2 juni.
Waar gaat de noodopvang voor leerlingen van de lagere school door, tot en met 4 juni?
De noodopvang dient voor de kinderen van het 3e, 4e en 5e leerjaar en kinderen van het 1e, 2e en 6e
leerjaar op de niet-lesdagen én voor wie geen opvangmogelijkheid gevonden is. De noodopvang gaat
door op de kleuterschool. 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. Als we de maximumcapaciteit van 40 kinderen voor de noodopvang dreigen te bereiken, zullen we noodgedwongen een attest
van de werkgever moeten vragen.
Vanaf 5 juni is er geen noodopvang meer op onze school.

Afspraken voor de noodopvang van kinderen uit de lagere school (tot en met 4 juni)


Wij vragen om via mail aan de directeur door te sturen wanneer beroep gedaan wordt op de
‘nood’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 kleuterjuf 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, en ook bij het
ophalen. Ook onze leerkrachten dragen een mondmasker.



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



Vanaf 15.30u. is er naschoolse opvang, verzorgd door het IBO, op de school.

Mijn kind kan ook een halve dag naar de noodopvangkomen?


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.



Ouders wachten aan de bank bij de Bijtjesklas tot hun kind bij hen komt.

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)

Handhygiëne


Er staat een mobiel wasbekken op de kleuterspeelplaats. 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.



‘s Ochtends zal er telkens een leerkracht de kinderen van de noodopvang en kleuters bij het handen wassen
begeleiden.

Speelpauze


Er wordt regelmatig een speelpauze (op de speelplaats of het grasveld tegenover de kleuterschool) genomen. 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 steeds een mondmasker te dragen, en dit vanaf de schoolpoort.



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, deurklinken, speeltoestellen (binnen en buiten), en verluchten de lokalen.



Moeke Rosalie en moeke Magalie zorgen voor propere vloeren en 2x per dag voor propere toiletten.

Herstarten kleuterschool op 2 juni—welkom lieve kapoenen!
Toezicht kleuterschool


Vanaf 8u. verwelkomt een kleuterjuf de kleuters aan de schoolpoort.



‘s Ochtends helpt een leerkracht van de lagere school mee bij het wasbekken.



Na het handen wassen helpt een kleuterjuf de kleuter tot bij de juiste speelbubbel.

Om 08.30 start de kleuterjuf in de klas.
Indeling speelplaats kleuterschool
Na al die weken zullen vele kleuters toch even raar opkijken als ze op de speelplaats aankomen.


De klasgroepen worden ook de contactbubbels. Deze contactbubbels dienen we zowel binnen als buiten te
behouden. De speelplaats is om die reden in 4 zones ingedeeld.



Wanneer de kleuters op school aankomen en de handen gewassen hebben, worden ze door een kleuterjuf
naar 1 van de 4 bubbels begeleid.



Ook de kinderen van de lagere school die naar de noodopvang komen, vertoeven tussen 8u. en 8.30u. In een
andere bubbel.



Met een beurtsysteem kunnen de kleuters gedurende de ganse week alle zones op de speelplaats verkennen.



Ook ‘s middags spelen de kleuters per klas in dezelfde klasbubbel. 2 moekes houden tussen 12.15 en 13.15
toezicht.

Handhygiëne


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



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

Middagpauze


Elke klasgroep eet in het eigen klaslokaal, ofwel in de refter, of op het grasveld , samen met de juf.



Na de lunch spelen de kinderen buiten. Wij verwachten dat alle kinderen, ook de kleuters, op school blijven
eten om zo de contactbubbels te kunnen behouden.

Koek en fruit
Dit zal in de klas opgegeten worden.
Bij warm weer


Wij vragen om je kleuter ‘s morgens al eens in te smeren. De kleuterjuf maakt ‘s middags tijd vrij
voor een extra inwrijfbeurt. Graag ook een zonnepet!



Gelieve voldoende water mee te geven in een hervulbaar flesje.



De brooddozen zetten we op een koele plek of in de koelkast.

Einde van de schooldag
Om 15u. komen de kinderen naar buiten: kinderen van K1A-K1B staan aan de venster van de bijtjesklas te
wachten. De kleuters van K2 en K3 staan aan de regenboog/kasteel. 2 juffen zullen de kleuters tot bij de

bank aan de bijtjesklas brengen waar ouders hun kind kunnen komen ophalen tussen 15u. en 15.30u.

Knuffels en speelgoed
Wij dienen het klasspeelgoed binnen de eigen klasbubbel te houden. Het is niet aangewezen om knuffels of speelgoed van thuis mee te brengen naar huis.

Geen fietsen
Op de speelplaats is er wegens de verschillende zones nu geen plaats meer voldoende om te fietsen. Het
is nu niet nodig om de fiets mee te brengen naar school.
Communicatie
De plastieken mapjes zullen we voorlopig niet meer gebruiken. Heb je een boodschap voor de juf? Kleef
een briefje op de brooddoos of geef het door via het secretariaat.
In de zandbak
Is het mogelijk om je kleuter schoenen aan te doen die hij/zij zelf gemakkelijk kan aan– en uittrekken? In
de zandbak staat een grote tent opgesteld ter bescherming tegen de zon.

VANAF 5 JUNI

VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG

VOOR ALLE KINDEREN

Het IBO, gelegen naast de kleuterschool, zal vanaf 5 juni enkel voor de kinderen van onze school voorbehouden
worden om de kinderen voor– en naschools op te vangen, in functie van zo maximaal mogelijk de contactbubbels
te behouden en dit bij de herstart van alle kinderen op onze school.
Vanaf vrijdag 5 juni tot einde schooljaar zal de voor– en naschoolse opvang dus doorgaan in het IBO en niet op
onze school.
Er volgt nog meer informatie nadat volgende week enkele praktische afspraken vastgelegd zijn.

5 JUNI

ALLE KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL KOMEN NAAR SCHOOL

WELKOM LIEVE JONGENS EN MEISJES! WE ZIEN ELKAAR EINDELIJK TERUG!
Aankomen op school

- --

Vanaf 8u. zijn de juffen en meesters in de klas aanwezig.
- 1 leerkracht staat vanaf dan ook aan de schoolpoort. De kinderen worden bij aankomst wegwijs gemaakt voor het handen wassen, éénrichtingslopen, naar het toilet gaan, … en gaan dan rechtstreeks naar
de eigen klas.
- We voorzien dat de leerlingen van het 1e,2e,3e en 4e leerjaar hun handen wassen aan de wasbekkens.
- De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar zullen dit doen in hun eigen klas. We bekijken hoe dit verloopt.

Aankomen op school— met de fiets


De kinderen van het 5e en 6e leerjaar plaatsen hun fiets op het klein koertje.



De kinderen van het 3e en 4e leerjaar plaatsen hun fiets op de speelplaats van de lagere school, onder de overdekte.



De kinderen van het 1e en 2e leerjaar plaatsen hun fiets op de speelplaats van de lagere school aan
het doel aan klas 1B van juf Sara.

De lessen starten om 08.30 en eindigen om 15u.
Alle kinderen kunnen nu alle dagen naar school. Het afstandsleren wordt stop gezet vanaf 5 juni.

Speeltijden—bewegingskwartiertjes
Om de klasbubbels zowel binnen als buiten te kunnen behouden, kunnen we niet werken met speeltijden
in combinatie met bewegingsopvoeding. We opteren ervoor om 2x per dag bewegingskwartiertjes in te
richten. Dit wordt opgenomen door juf Rita. Tussentijds kan er nog een extra bewegingsmoment ingelast
worden door juf Fien of mr. Hannes. Gemakkelijke en sportieve kledij is aangewezen.

Lunch en middagpauze
Wij werken met alternerende middagpauzes om de klasbubbels gescheiden te houden.
De kinderen eten in de klas, of buiten op het grasveld, met hun juf/meester, vóór of na de middagpauze.
De leerkrachten bekijken wat het meest aangewezen is en doen dit ook vaak in samenspraak met de kinderen.
Wij verwachten, in functie van behoud van klasbubbels, dat alle kinderen op school blijven eten.

Fruit—koek—water
De kinderen eten in de klas hun lunch ,maar ook hun dagelijkse portie fruit en eventueel een koek
(zonder chocolade). Mogen we vragen water mee te geven in een hervulbare drinkfles?

Eigen materialen—vaste plaatsen
De kinderen krijgen hun vaste plaats en hebben hun eigen materialen. Het is niet aangewezen om materialen te gaan uitwisselen.
De jassen worden voorlopig nog niet in de klasgang opgehangen, maar wel aan de stoel van elk kind.

Einde van de lesdag
We hebben wat meer tijd nodig om de school te verlaten.
De leerkrachten gaan met de kinderen in rijen tot aan het grasveld. Uit veiligheidsoverweging vragen wij
om de kinderen bij de leerkrachten te gaan ophalen. Op die manier kan het oversteken aan de kruispunten, het respecteren van éénrichtingsverkeer op de grote parking, … vlot, veilig en vooral overzichtelijker
verlopen.
We zien het als volgt:


De fietsers worden begeleid naar het klein koertje langsheen de opvang en de assistentiewoningen
van het OCMW (om de drukte aan het zebrapad van de kleuterschool te omzeilen). Ze steken direct over op het zebrapad aan de lagere school.



15.00 uur: 1B en 4B (Meester Maarten laat zijn fietsers vertrekken aan het hekken van de lagere
school en sluit met de afhalers van zijn klas aan bij de rij van juf Sara)



15.05 uur: 1A en 3 (iedereen gaat naar het grasveld, fietsers sluiten te voet aan achteraan de klasrij)



15.10 uur: 5A en 2 (juf Laurien gaat met de fietsers naar het klein koertje, de afhalers van haar klas
sluiten aan bij de klasrij van meester Wim)



15.15 uur: 6B en 6A (juf Tessa gaat met de fietsers van beide klassen naar het klein koertje, juf Ann begeleidt
de afhalers van beide klassen naar het grasveld)



15.20 uur: 4A en 5B (juf Jolien laat haar fietsers vertrekken aan het hekken en gaat met de fietsers van 5B
naar het klein koertje, juf Paulien begeleidt de afhalers van beide klassen naar het grasveld)

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. Wij doen dit uit voorzorg om-

dat we niet met zekerheid weten of het al dan niet covid-19 is.

Evalueren en rapporteren na lessen die opgeschort zijn en pré-teaching
Vanaf 5 juni herstarten alle leerlingen. Het zijn nog een paar weken tot 30 juni.
Bij het einde van het schooljaar ontvangen de kinderen hun eindrapport.
Wij informeren de ouders met kinderen in de lagere school binnenkort hoe wij de evaluatie en rapportering zien
als schoolteam.

Verjaardagen en traktaties
De leerlingen van de lagere school die jarig waren de voorbije weken, zullen in de klassen gevierd worden en kunnen hun geschenk kiezen.
De kleuters die de afgelopen maanden jarig waren, zullen allemaal samen in de klas gevierd worden. Zij krijgen
hun kroon en hun geschenk. Daar zal ook gezongen en gedanst worden en als afsluiter kan de jarige de kaarsen
uitblazen. Daar wij de verjaardagen op een veilige manier willen vieren, zal de jarige kleuter geen verjaardagskoffer meekrijgen naar huis.
Traktaties op school kunnen wij nog steeds niet toestaan.
Wij danken jullie alvast voor het begrip .

Dankjewel!
Wij wensen graag een dankjewel te zeggen aan Stijn Pauwels. Omwille van renovatiewerken kon de school 3 digiborden en bureautafels ontvangen van VSOA Politie.
Wij kunnen op deze manier elke klas volgend schooljaar van een digibord voorzien.

Gebruik alcoholische handgel in combinatie met zonnecrème
Het reinigen van de handen gebeurt op school voornamelijk door de handen te wassen met water en
zeep maar ook door het gebruik van alcoholische handgel.
We wijzen graag op het mogelijke gevaar dat schuilt in het gebruik van alcoholische handgel met meer
dan 75% alcohol. Wanneer de handgel niet voldoende opengesmeerd wordt en opdroogt, dan kan dit in
combinatie met restanten van zonnecrème, brandwonden veroorzaken op de huid./handen
Wij zijn er alvast alert voor bij onze kleuters!

Familienieuws

Geboorten
Flora, kleindochter van juf Rita (leerkracht bewegingsopvoeding).
Oscar, zoon van juf Mieke (leerkracht 5e leerjaar A)
Alfons, kleinzoon van juf Christine (kleuterjuf Bijtjesklas)

Lieve Flora, Oscar en Alfons, hartelijk welkom in onze wondere wereld!
Hartelijke gelukwensen aan onze leerkrachten en hun familie.

Start vrije inschrijvingen schooljaar 2020-2021—29 mei 2020
Op 29/05 zijn de vrije inschrijvingen gestart. Ouders mogen door de coronamaatregelen nog steeds niet
naar de school komen om de inschrijving te realiseren. De fysieke inschrijvingen zijn dan ook tot nader
orde opgeschort.
Vrienden, kennissen, nieuwe buren die interesse hebben en hun kind wensen in te schrijven, vragen we
dan ook om een e-mail te sturen met de vraag of ze hun kind op onze school kunnen inschrijven. Wij zullen dan bevestigen of het kind een vrije plaats heeft.
Aan de ouders bezorgen we de leerlingenfiche en pedagogisch project. Daarna vragen we de ouders de
documenten ondertekend terug te bezorgen.
Overzicht van de vrije plaatsen:
Geboortejaar 2018

8

1e leerjaar

4

Geboortejaar 2017

8

5e leerjaar

4

Geboortejaar 2016

7

6e leerjaar

4

Geboortejaar 2015

6

2e –3e –4e leerjaar:

geen vrije plaatsen

Graag volgende informatie in uw e-mail te schrijven naar de school als u een inschrijving wil realiseren.
-

Voornaam kind:

Familienaam kind:

·

Straat en huisnummer:

Postcode en gemeente:

·

E-mailadres ouder:

Telefoon/GSM ouder:

·

Voor het kleuteronderwijs: in welk jaar is het kind geboren ?:

·

Voor het lager onderwijs: naar welk leerjaar gaat het kind in het schooljaar 2020-2021 ? :

