Info bij film: Terug naar school!
Startdatum
De lessen voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar starten op 18 mei.
Kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar krijgen verder les en schoolwerk via de Classroom.
Wie waar
-

1ste leerjaar in de kleine Cade
2de leerjaar in de grote Cade
6de leerjaar in de grote Cade

Welke dagen?
-

1ste en 2de leerjaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De school start zoals steeds om 8.30u.
6de leerjaar: 4 halve schooldagen (2 voormiddagen en 2 namiddagen). Je leerkracht zal nog
via de Classroom laten weten hoe laat je op jouw lesdagen op school wordt verwacht.

Woensdag is er geen les op school.
Toegang tot de school
-

1ste leerjaar via de gekende zijpoort.
2de leerjaar via de grote poort van de grote Cade
6de leerjaar via de fietserspoort naast het CC.
Alle andere poorten blijven gesloten.

Waar blijf ik met mijn fiets?
-

1ste leerjaar: in de gebruikelijke stalling.
2de leerjaar: fietsenstalling onder afdak grote Cade
6de leerjaar: in de overdekte fietsenstalling.

Verdeling van klasgroepen in lesgroepen
Alle klassen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar zijn verdeeld in 2 lesgroepen.
Je eigen leerkracht zal aan beide groepen van je klas lesgeven. Dit gebeurt samen met een andere juf
of meester.
Via de Classroom zal je juf of meester laten weten in welke lesgroep jij zit. Je komt daar ook te weten
wat je mee naar school moet brengen.
Naar de klas
-

Op de speelplaats zal de klasletter van je lesgroep staan. Zo is er 1a/1A 1b/1B. Je weet dan
waar je achter elkaar in de rij moet staan.

-

Je zal op een vaste plaats in de klas zitten. Verhuizen van plaats kan niet.
Persoonlijke materialen (zoals boekentassen, schrijfgerief, rekenmachine,… ) worden enkel
persoonlijk gebruikt. Je kan dus niets uitlenen aan een klasgenoot.

Tijdens de middag
-

-

Alle leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar blijven verplicht ineten. Eten doen we in de klas
samen met onze lesgroep. Je kan enkel eigen meegebrachte drank drinken. Soepjes e.d.
kunnen niet. Er zal geen warm water worden gegeven.
Leerlingen van het 6de leerjaar eten verplicht thuis. Enkel leerlingen die na een halve lesdag in
de noodopvang moeten blijven, kunnen met eigen drank in de school eten.

We houden iedereen gezond:
-

Probeer afstand te houden van anderen, zeker ook van je juf of meester.
Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
Breng zelf voldoende papieren zakdoekjes mee (bv. een doos).
Na snuiten, gooi je je papieren zakdoek weg in een speciale doos. Die staat in je klas.
Was nadien steeds je handen.
Handen wassen doe je:
o
o
o
o
o
o

bij aankomst in de school
bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijd)
na een toiletbezoek
voor en na de maaltijd
voor het verlaten van de school
na hoesten of niezen

Kijk zeker naar Handige Hans.

1.

Maak je handen nat.

2.

Doe er daarna zeep op. Doe je best om niet te knoeien met water en zeep!

3.

Overal goed wrijven: bovenkant, onderkant, ook tussen je vingers, en vergeet je
duimen niet!

4.

Grondig onder de kraan afspoelen.

5.

Handen afdrogen met een papieren doekje.

-

Alle deuren zullen openstaan en open blijven. Zo moet niemand deurklinken vastpakken.
Op heel wat deuren zal je zien hoeveel mensen er max. binnen mogen zijn.
Het poetsteam draait op volle toeren, geef zeker een complimentje als je hen in de school
tegenkomt. Hi 5 of een vuistje kunnen dan weer niet.
Op de speelplaats spelen we per lesgroep in aparte zones.
In de gangen lopen we achter elkaar in de juiste richting. Dat zie ja aan pijlen op de grond.
Alle volwassenen lopen er wat vreemd bij. Met mondmaskers en face shields moeten we
elkaar beschermen.
Leerlingen moeten geen mondmasker dragen. Heeft je mama of papa liever dat je dat wel
doet, dan is dat geen probleem. Weet wel dat het dragen van een mondmasker er vooral
voor zorgt dat je zeker anderen niet kan ziek maken.

Wat als de school uit is?
-

-

-

Om 15.30u. kunnen leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar enkel op parkeervakken voor de bib
worden afgehaald. Je wordt door je leerkracht tot daar gebracht. Ouders wachten aan de
parking op hun kind.
Wie niet wordt opgehaald, gaat terug naar het schoolgebouw waar de les was en blijft er in
de nabewaking.
Ouders kunnen je enkel via de grote poort aan de kerkzijde (1ste leerjaar) en via de grote
poort aan de parking (2de leerjaar) ophalen. Ze mogen niet zomaar de speelplaats oplopen,
maar moeten zich aan de poort melden bij de leerkracht.
Leerlingen van het zesde leerjaar zullen tijdens de namiddag les hebben tot 15.40u. Zij
verlaten de school via de kleine parking naast het CC.

Wat als er op school iemand ziek wordt?
Geen paniek. Uit voorzorg zal een juf of meester met de zieke leerling naar een apart lokaal gaan.
De ouders komen hun kind dan ophalen. Wie weet zien we hem of haar de volgende dag al terug.
Is er tijdens de schooldag iets waar je je zorgen over maakt? Aarzel niet en vertel het aan een
meester of juf.
Wij tellen al mee af voor de leerlingen van 1-2-6 en hopen dat we ook snel onze kleuters en
leerlingen van 3-4-5 terug mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,
meester Kris

