Woensdag 26 augustus 2020,

Beste ouder(s),
Na een lange tijd zijn we blij dat we alle kinderen weer mogen
verwelkomen op dinsdag 1 september .
De overheid heeft beslist dat alle scholen starten op 1 september in code
geel : alle leerlingen komen alle dagen naar school.

Praktische richtlijnen voor een vlotte en veilige start:
Vrijdag 28 augustus :
- onthaal alleen voor de leerlingen en hun ouders van het 1ste leerjaar en alle
nieuwe leerlingen en hun ouders tussen 14.30 en 16.00
1 september :
- 1ste leerjaar : de school begint om 8.45. De juffen zullen jullie
verwelkomen op het rode plein. De school eindigt om 15.15. Je komt je
kind ophalen aan de poort van de speelplaats lagere school.
- 2de - 6de leerjaar : de lessen starten om 8.35
- 2de 3de leerjaar : einde om 15.20
- 4de,5de en 6de leerjaar : einde om 15.30
Ouders mogen omwille van de coronamaatregelen niet op de speelplaats
Vanaf 2 september :
- begin school : 8.35 voor alle leerlingen
- einde school :
1ste, 2de en 3de leerjaar : 15.20 ( woensdag 11.45)
4de, 5de en 6de leerjaar : 15.30 ( einde 11.55 )
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Goed om te weten bij het brengen en ophalen van je kind :
De grote ingangspoort aan de Bergensesteenweg en de groene poort ( achteraan)
zijn weer open . Ook de oprijlaan kan weer gebruikt worden .
De veiligheidsvoorschriften ter bestrijding van het coronavirus moeten dan, net
zoals op andere momenten, door iedereen nageleefd worden :
- Alle volwassenen dragen een mondmasker
- We volgen de aangeduide looprichting binnen het schooldomein
- We houden 1,5 meter afstand ( ook buiten)
Vanaf 1 september is er opnieuw voor- en naschoolse opvang : elke ochtend van
07.00 - 08.20, elke avond van 15.45 -18.15 en op woensdagnamiddag van
12.10 - 18.15 .
Alle leerlingen brengen vanaf 1 september hun boterhammen en water in een
knapzak mee. Er zijn geen warme maaltijden en ook geen soep. Vanaf 5 oktober
bieden we opnieuw warme maaltijden en soep ( binnen code geel) aan.
Infomoment donderdag 3 september
Op donderdag 3 september organiseren wij een infomoment voor de ouders.
Het eerste infomoment start om 18.30 uur, een tweede infomoment zal om 19.15
uur starten. Vanaf 1 september zal u hiervoor kunnen inschrijven. Ook hier
worden de veiligheidsvoorschriften nageleefd.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en hopen u heel snel
te mogen verwelkomen.

Het leerkrachtenteam en directie lagere school

