Opstart nieuw schooljaar
Beste ouders,
Na een prachtige zomer staat de start van een nieuw en fris schooljaar voor de deur.
Ondertussen zijn er verschillende corona-maatregelen van kracht en willen we jullie graag informeren over
hoe het schooljaar zal beginnen:
We starten in code ‘geel’. Wat wil dit zeggen?
• Alle kleuters en leerlingen gaan tegelijk naar school gedurende alle dagen van de week
• Derden zijn toegelaten op school mits aanmelding/afspraak en inachtneming van de
veiligheidsmaatregelen (mondmasker – afstandsregel - handhygiëne)
• Buitenschoolse activiteiten kunnen doorgaan. Volwassenen passen de veiligheidsmaatregelen toe
in contacten met andere volwassenen, zoals in de brede samenleving
• Materialen van de school mogen gehanteerd worden
• Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, vieringen, activiteiten…) kunnen doorgaan volgens
de regels die in de brede samenleving gelden
• Eetzaal, speelplaats, turnzaal en klassen kunnen normaal gebruikt worden
• ‘s Middags naar huis gaan om te eten is mogelijk
• Speelplaats en materialen kunnen zoals voorheen normaal in gebruik genomen worden
• Extra handhygiëne is verplicht
• Verluchting en ventilatie gebeurt extra
• Social distance tussen volwassenen dient gerespecteerd te worden.
Indien dit niet gegarandeerd is, draagt iedereen een mondmasker.
• Aan de schoolpoort, zowel bij aankomst als vertrek van de kleuters en leerlingen, dragen
volwassenen (+ 12j) een mondmasker
• Inschrijvingen gebeuren op de normale manier (na telefonische afspraak)
Eerste schooldag:
Enkel op 1 september wordt één ouder van de nieuwe instappers of leerlingen uit het 1ste leerjaar op de
speelplaats toegelaten. Gelieve een mondmasker te dragen en de social distance te respecteren.
Alle andere ouders nemen dus afscheid aan de schoolpoort.
Terug uit vakantie:
Kom je terug uit vakantie van een rode of oranje zone? Volg de regelgeving zoals wettelijk opgelegd.
Positief?
Testte je positief? Blijf zeker meteen thuis, contacteer je huisarts en informeer de school.
Volg de regels die de federale overheid oplegt.
Het leerkrachtenteam en directie wensen jullie een verrassend vreugdevol schooljaar toe!

