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25 augustus 2020
Beste ouders
Volgende week start het nieuwe schooljaar. Via de media vernam u wellicht dat we op
1 september starten in het lage risiconiveau geel. Dit betekent dat alle kleuters en
leerlingen lager op een vrij normale manier terug naar school kunnen.
De corona-crisis gebiedt ons echter om toch met een zekere waakzaamheid, waarbij
de maximale veiligheid van de kinderen en het personeel wordt vooropgesteld, de
heropstart en de dagelijkse werking te laten verlopen. De overheid stelde hiervoor een
draaiboek op dat elke school op basis van de eigen lokale situatie in de praktijk zal
omzetten.
Hierbij geven we u de belangrijkste concrete afspraken die gelden in alle
Wegwijzerscholen:
Onthaal en afhalen van de kinderen
•

•

Ouders die met hun kind(eren) meekomen op de speelplaats , zijn verplicht een
mondmasker te dragen. Buiten de schoolpoort volgen we de richtlijnen die de
lokale overheid oplegt. We adviseren in elk geval om ook daar een mondmasker te
dragen.
Elke school communiceert verder de eigen organisatie i.v.m. brengen en afhalen
van kinderen met de ouders.

Veiligheidsmaatregelen
Handhygiëne:
•
We verwachten dat de kinderen hun handen wassen vóór ze naar school
vertrekken.
•
Op school wassen/ontsmetten de kinderen hun handen vóór het binnengaan in de
klas, na toiletbezoek en vóór het binnengaan in de refter.
Afstand en bubbels:
•
Geen veilige afstand nodig tussen personeel en kleuters, tussen kleuters en
tussen leerlingen onderling;
•
Veilige afstand nodig tussen volwassenen en tussen personeel en leerlingen
lager;
•
Het personeel draagt een mondmasker wanneer er geen veilige afstand kan
worden gegarandeerd.
Pauzes en speeltijden
•
•

De speeltijden zullen een normaal verloop kennen.
Er worden opnieuw warme maaltijden aangeboden. Indien er naar fase oranje of
rood wordt overgeschakeld, vindt de lunchpauze in de contactbubbel plaats. Bij fase
rood worden geen warme maaltijden aangeboden.

Derden op school
•
•
•
•

Externe hulpverleners zoals logopedisten, ondersteuners, … worden op school
toegelaten mits het respecteren van de veiligheidsmaatregelen;
Ouders die een leerkracht willen spreken, maken best vooraf een afspraak;
Lees- en knutselouders kunnen worden ingezet, mits het respecteren van de
veiligheidsmaatregelen;
Het Tutti-frutti-project gaat niet door. We adviseren wel om de kinderen zelf een
gezond tussendoortje te laten meebrengen.

Onthaaldagen, opendeur, extra-muros en andere schoolactiviteiten
•

•
•
•
•
•

Er zijn geen onthaaldagen in augustus. Enkel voor nieuwe kleuters of nieuwe
leerlingen vindt een kennismakingsmoment plaats. De ouders van deze kinderen
worden persoonlijk uitgenodigd;
Alle Wegwijzerscholen organiseren binnenkort een infomoment;
Afhankelijk van het veiligheidsniveau kunnen er in het 2de trimester
opendeurdagen plaatsvinden;
De leeruitstappen en meerdaagse openluchtklassen kunnen doorgaan;
Ook de zwemlessen vinden opnieuw plaats;
Feesten op school (schoolfeest, kerstmarkt, grootouderfeest, eetfestijn, … ) gaan
dit schooljaar niet door.

Oudercontacten, vergaderingen en vieringen
•
•
•

Oudercontacten en oudergesprekken worden op afspraak georganiseerd;
Essentiële vergaderingen (ouderraad, schoolraad, …) zullen coronaproof
plaatsvinden;
Schoolvieringen worden in overleg met de parochie uitgewerkt.

Voor- en naschoolse opvang
•

De voor- en naschoolse opvang is open.
Meer info via francine.denys@kindercentrum.be

Beste ouders, we zijn ervan overtuigd dat we samen het nieuwe schooljaar veilig
kunnen opstarten. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, zullen we erin slagen het
virus verder geen kans te geven en binnenkort met soepeler maatregelen een meer
normaal leven te kunnen hervatten.
We danken u voor uw medewerking en wensen u alvast een boeiend schooljaar toe.
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