Iedereen terug naar school!
Beste ouder

De heropstart van het 1ste, 2de en 6de leerjaar mogen we als geslaagd beschouwen. We merken hoeveel deugd
het doet voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten om de draad weer op te pakken en terug naar
school te mogen komen. Wellicht konden ouders van leerlingen uit het 1 ste, 2de en 6de leerjaar dat ook merken
aan de verhalen die thuis kwamen.
De werking via Classroom blijkt een succesformule te zijn in het afstandsonderwijs dat we organiseren. Heel
wat leerlingen leerden er hun weg in vinden. Door de heropstart die nu voor de deur staat, wordt deze vorm
van afstandsonderwijs stopgezet.
Zowel uit onze kleuterschool als lagere school ontvingen we signalen dat het contact met vrienden en
leerkrachten erg wordt gemist. Ook de druk op het gezinsleven en het welbevinden van de kinderen begint bij
velen echt door te wegen.
We hoopten dan ook samen met de leerlingen uit deze leerjaren dat de school ook voor hen spoedig zou
mogen herstarten.
Dat de media de schooldirecties en schoolteams steeds een stap voor was en hun berichtgeving vaak meer
voor verwarring dan voor duidelijkheid zorgde, heeft ook u vast gemerkt.
Bedankt voor uw geduld en de tijd die we kregen om de definitieve richtlijnen van voorbije woensdagavond af
te wachten.

Vanaf 2 juni zal de kleuterschool volledig terug opstarten.
Vanaf 5 juni zal de lagere school volledig terug opstarten.

Dit is een weloverwogen beslissing waarbij we ons baseerden:



op de officiële bevestiging van:



- het feit dat er tot nu toe geen bewijs is dat kinderen de motor van de epidemie zijn. Integendeel,
kinderen lijken minder getroffen te zijn door de epidemie en lijken ook minder besmettelijk te zijn.
- ervaringen uit andere landen waar kleuter- en lagere scholen werden heropend. Dit o.a. in
Denemarken, waar het onderwijs 4 weken geleden opstartte en dit niet leidde tot een heropleving van
het virus. Er werd wel aandacht besteed aan het op afstand houden van leerlingen in
klascontactbubbels en er werd een sterke nadruk gelegd op hygiëne.
op de bezorgdheid:
- dat niet naar school gaan een belangrijke impact heeft op zowel de algemene, mentale als sociale
ontwikkeling van kinderen en hun gezinnen.
- rond de herstart van onze kleuters en leerlingen het volgende schooljaar. Een goed gemonitorde
heropening van onze klassen in het kleuter- en lager onderwijs gedurende de laatste weken van het
schooljaar, geeft ons belangrijke ervaringen en inzichten in de ontwikkelingen bij onze kinderen voor
de voorbereiding van de heropstart van het komende schooljaar.

Opnieuw stellen we de veiligheid en gezondheid van onze kinderen en personeelsleden centraal.
Daarom:

-

zal er nog steeds een uitvoerige handhygiëne zijn.

-

dragen alle personeelsleden waar nodig verplicht mondbescherming.

-

krijgen leerlingen een vaste plaats in de klas.

-

spelen leerlingen en ook kleuters per klasbubbel in aparte zones.

Heel wat praktische en organisatorische info werd eerder reeds meegedeeld via een infofilmpje.

Even alles op een rij
Startdatum
De lessen voor de kleuters starten terug op dinsdag, 2 juni.
Algemeen
-

De kleuters krijgen les in hun eigen, voltallige klasgroep. Ze zitten in hun eigen klaslokaal en
vertoeven onder de vleugels van hun eigen juf.
De kleuters blijven steeds in hun klasbubbel. Ze spelen niet met kleuters uit andere klassen,
maar in een eigen speelzone op de speelplaats.
De school start om 08.30 uur. Zoals steeds kunnen kleuters vanaf 8.00u op school terecht.

Op de speelplaats
-

De eerste ochtend ontvangt de kleuterjuf haar kleuters in een vast speelvak. Uw kleuter gaat
daar elke morgen naartoe.
Doorheen de dag schuiven de kleuters door van speelvak, zodat ze allen ten volle van hun
speelplaats kunnen genieten.

Tijdens de middag
-

De kleuters eten samen in de grote zaal, maar zullen enkel met klasgenootjes aan tafel zitten.

We houden iedereen gezond
-

Gelieve met uw kleuter voldoende papieren zakdoekjes mee te geven (bv. een doos).
Na snuiten, worden papieren zakdoekjes weggegooid in een aparte doos met deksel die in de
klas staat.
Handen worden gewassen of ontsmet :
o
o
o
o

bij aankomst in de school
na de speeltijd
na een toiletbezoek
voor het verlaten van de school

o

na hoesten, niezen of snuiten.

Via de tips van Handige Hans kan uw kleuter het handen wassen oefenen.

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 open staan en open blijven. Zo moet niemand deurklinken vastpakken.
Onze poetsman komt nu ook overdag poetsen. Fijn dat we extra op hem kunnen rekenen !
Onze kleuterjuffen dienen geen mondbescherming te dragen in contact met hun kleuters. In
hun contact met volwassenen zullen ze dit wel dragen.

Wat als de school uit is?
-

De kleuters verzamelen per klasgroep in de grote zaal. Net zoals anders sturen wij uw kind
naar buiten wanneer we u aan onze schoolpoort zien verschijnen.
Gelieve de speelplaats niet op te wandelen.

Enkele aanmoedigingen aan de ouders
-

Bij het afhalen van uw kind, vragen we u zo snel mogelijk te vertrekken.
We vragen met aandrang aandacht te hebben voor de sociale afstand met andere ouders.

Wat als er op school iemand ziek wordt?
Geen paniek. Uit voorzorg zal een juf met de zieke kleuter naar een aparte plek gaan.
De ouders komen hun kind dan ophalen. Wie weet zien we hem of haar de volgende dag al terug.

Wij tellen enorm af om alle kleuters terug op onze school te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,
meester Kris

