
Beste ouders, 

  

volgende week start de school zoals de traditie dat al jaren doet: op 1 september. Na de 
schorsing van de lessen, het aanbieden van noodzakelijk opvang en een heropstart vorig 
schooljaar staan we nu klaar om opnieuw in volle dagen de school te laten starten. Vanuit 
de inzichten uit de organisatie van vakantiekampen en de heropstart vorig schooljaar 
bepaalde  de overheid 4 kleurencodes met daarin een aantal maatregelen. Wat kunnen we 
jullie nu al meedelen? 

 alle leerlingen komen volle dagen naar school. Er is geen afstandsonderwijs 
 de personeelsleden passen de veiligheidsmaatregelen toe volgens de regels die in de 

bredere samenleving gelden 

 voor de lunchpauze geldt de normale werking. Dit betekent dat warme 
maaltijden worden toegelaten of dat kinderen hun lunchpakket opeten in de klas 

 op de speelplaats geldt de normale werking. De leerlingen mogen gebruik maken van 
speeltuigen en speelgoed in openlucht en wassen voor en na gebruik de handen 

 social distancing (1,5m): afstand houden (collectief beschermingsmiddel) is prioritair aan 
het dragen van een mondmasker (persoonlijk beschermingsmiddel). Dit geldt niet voor 
de kinderen 

 personeel en ouders dragen een mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd 
worden. Bij dit laatste vragen we met aandrang dat je als ouder STEEDS een 
mondmasker draagt bij het betreden van de school 

 voor aankomst en vertrek aan de schoolpoort vragen we (zoals bij de heropstart) dat 
kinderen aan de schoolpoort worden gebracht en afgehaald. We werken met 3 
ingangen: ingang Triestlaan, ingang hek speelplaats L2-L6, ingang hek speelplaats 
kleuters L1. Aan de ingang krijgen de kinderen ontsmettingsgel op de handen. De 
schoolpoorten gaan dicht om 8.30 en om 13.15. Afhalen gebeurt op de parking en via 
de Triestlaan. Hier gelden ook de regels van afstand houden en het dragen van een 
mondmasker (grondgebied Merelbeke). 

 Voor de ochtendopvang kunnen de kinderen naar de refter gebracht worden vanaf 
7u00 tot 8u10. Vanaf 16u25 (op vrijdag 15u25) kan je als ouder je kind komen ophalen 
op de speelplaats in de opvang.Volwassenen ontsmetten aan de schoolpoort hun 
handen en dragen een mondmasker 

 binnen de context van onze gebouwen en het voorzien van 4m2 ruimte voor een 
volwassenen kunnen we nu GEEN infoavonden organiseren. In een latere mail berichten 
we jullie op welke manier we toch info kunnen verspreiden 

 wie recent op reis ging of terugkomt uit een rode of oranje zone wordt geacht de 
maatregelen die door de overheid worden opgelegd op te volgen (invullen formulieren, 
quarantaine, zich laten testen,...) 

 in de kleuterschool richten we geen autonome peuterklas meer in. Instappers sluiten 
aan bij de bestaande klassen van de eerste kleuterklas bij juf Lien, juf Leentje en juf Claire 

 in de lagere school verwelkomen we 2 nieuwe juffen: juf Jolien en juf Freya. Juf Jolien zal 
de duopartner worden van juf Lut (L2A) en juf Veerle (L4A), juf Freya werkt in 
teamteaching in L3 en L6. Beide juffen hebben vorig schooljaar stage gedaan en hebben 
bij de opstart vanaf 15 mei hier gewerkt in het tweede leerjaar 

Van een aantal te treffen maatregelen zijn we nog niet officieel op de hoogte. Vandaar dat later 
deze week (ten laatste vrijdag) nog een mail naar jullie wordt gestuurd met het vervolg op deze 
info. 
 
We kijken ernaar uit om iedereen terug te ontmoeten! 

  
Met vriendelijke groeten 

  

 


