Beste ouders,

Op dinsdag 1 september 2020 start het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen van de school.
Wij willen alvast iedereen een fijn, goed en hopelijk “zo normaal mogelijk” schooljaar toewensen.
Zoals jullie allemaal ongetwijfeld wel weten is “corona” nog steeds niet uit onze samenleving verdwenen.
Toch willen wij, alles binnen de grenzen van de richtlijnen en regels, zeker voor de kinderen, zo normaal mogelijk
laten verlopen.

Onderstaand vind je een opsomming van maatregelen en afspraken die belangrijk zijn en waarvan wij vragen dat
iedereen deze ter harte neemt.
Ouders (of andere volwassenen) in de omgeving van de schoolpoort. (bij brengen en afhalen)
- Ouders dragen VERPLICHT een mondmasker.
- Ouders proberen bijkomend zoveel mogelijk afstand te bewaren.
- Er wordt zo vlot mogelijk afscheid genomen aan de schoolpoort/kleuterspeelplaats.
(Uitzondering voor nieuwe peuters en nieuwe leerlingen, zij krijgen aangepaste afspraken)
- Ouders blijven niet napraten in de omgeving van de schoolpoort.
Ouders die (noodzakelijk) op het schoolterrein of in de schoolgebouwen moeten komen.
- Dragen steeds een mondmasker.
- Ontsmetten de handen bij het binnenkomen.
Voor- en naschoolse opvang.
- Opvang zoals normaal op het schoolterrein en in de schoolgebouwen.
De ouders en kinderen volgen ook hier de coronamaatregelen.
Brengen en afhalen van kinderen.
- Kleuters, L1, L2, L3 & L4 komen de school binnen via de schoolpoort in de Kloosterstraat.
(Uitzondering vooropvang van 07.00 uur tot 08.15 uur.)
- Kleuters, L1, L2, L3 & L4 verlaten de school via de schoolpoort in de Kloosterstraat.
Klasgroepen komen in blokken per leerjaar naar buiten.
- Leerlingen van L5 & L6 komen vanaf 08.20 uur binnen en verlaten ook de school via het poortje aan de
Brusselsesteenweg. (Met uitzondering tijdens de middagpauze.)
Leerlingen op de school.
- Leerlingen die ziek zijn komen NIET naar school.
- Leerlingen die ziek zijn of ziek worden op de school worden onmiddellijk apart gezet en moeten afgehaald
worden.
- Alle leerlingen brengen “papieren” zakdoekjes mee naar school.
- Leerlingen dragen geen mondmasker.
- Leerlingen ontsmetten de handen bij het betreden van de school.
- Leerlingen wassen en ontsmetten geregeld de handen tijdens de schooldag.
- Er zijn geen afstandsmaatregelen voor de leerlingen op de school.

Leerkrachten op de school.
- Leerkrachten dragen een mondmasker bij contacten met andere volwassenen.
- Kleuterleidsters dragen nooit een mondmasker in de klas.
- Leerkrachten van de lagere school dragen in de klas een mondmasker of chield wanneer ze geen afstand met
de leerling(en) kunnen bewaren.
Klassikale oudercontacten in september.
- De klassikale oudercontacten zullen doorgaan op de school maar met bijzondere afspraken.
Hierover krijg je per klas verdere informatie.
Voor sommige klassen zal de eerder opgegeven datum wel wijzigen.
Algemene schoolorganisatie.
- Sanitair wordt dagelijks gereinigd.
- Banken en stoelen worden dagelijks gereinigd.
- Klasgroepen gebruiken verschillende ingangen om leerlingenstromen zoveel als mogelijk te scheiden.
- Klassen worden permanent verlucht.
Tijdens pauzes worden alle ramen en deuren helemaal opengezet.
- Deurklinken en trapleuningen worden dagelijks ontsmet.
Er worden enkel nog papieren handdoekjes gebruikt op school.
- In ieder lokaal staat er een “pedaalemmer” voor papieren zakdoekjes.
- Bewegingsopvoeding kan gewoon door gaan.
- Zwemmen wordt minstens tijdens het eerste trimester heel beperkt omwille van maatregelen in het
zwembad.
- Activiteiten (inclusief de openluchtklassen) en bezoeken buiten de school zijn mogelijk.

