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Dag beste ouders
Hopelijk heeft de paasvakantie bij je kind toch deugd gedaan, ondanks de ‘maartse buien en aprilse
grillen’.
We kunnen maandag niet helemaal starten zoals we gehoopt hadden, maar we gaan de school zo
organiseren dat de ouders er zo weinig mogelijk last van ondervinden.
Er zijn weer de gewone schooluren, met gewone voor- en naschoolse opvang en gewone avondstudie.
Binnen de school gaan we alles zo veilig mogelijk organiseren.
Eerder gemaakte afspraken blijven gelden:
- Alle ouders dragen een maskertje op het schooldomein.
- Ook ouders houden 1,5 meter afstand.
- Ouders verlaten onmiddellijk het schooldomein na het afzetten van de kinderen.
- Alle kinderen hebben hun handen gewassen of ontsmet net vóór ze naar school komen.
- Denk er aan: wie tijdens de vakantie uit een rode zone komt, moet in quarantaine en wordt zo lang de
toegang tot de school geweigerd.
Mondmasker:
- leerlingen van 4 – 5 – 6 dragen op het schooldomein een maskertje
 Liefst een chirurgisch mondmasker: dat moet dagelijks ververst worden.
 Mogelijk een stoffen mondmasker: dat moet dagelijks gewassen worden.
 In elke boekentas steekt een reserve maskertje.

Speeltijden:
- tijdens de voormiddagspeeltijd eten de leerlingen van de lagere school hun koek of fruit terwijl ze 1,5
meter afstand houden: dit wil zeggen dat ze elkaar met gestrekte armen niet kunnen raken! Op dat
moment hangt het masker met de 2 oortjes om de pols of onder de kin.
Eetzaal:
- in de lagere school eten de kinderen om beurt in de klas en in de eetzaal. Wie in de klas eet, brengt
een keukenhanddoek mee.
- In de week van 19 tot 23/04 eet L1 – 3 – 5 in de eetzaal; L2 – 4 – 6 in de klas
- In de week van 26 tot 30/04 eet L2 – 4 – 6 in de eetzaal; L1 – 3 – 5 in de klas
- In de week van 3 tot 7/05 eet L1 – 3 – 5 in de eetzaal; L2 – 4 – 6 in de klas
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- in de kleuterschool eten de kleuters weer in de eetzaal, gegroepeerd per klas.
Begin en einde van de dag:
Vosjes- & Eendjesklas:
Nijntjes- & Egeltjesklas:
Muizen- & Berenklas:
Kikker- & Varkentjesklas:
L1 – 2:
L3 – 4:
L5 – 6:

brengen en halen op de kleuterspeelplaats
brengen en halen op de kleuterspeelplaats
brengen en halen op het grasveldje
brengen en halen in het bos
verzamelen op de bovenspeelplaats
verzamelen op het omni-sportveld
verzamelen op de benedenspeelplaats/ in het bos

Voor- en naschoolse opvang:
- omdat we deze opvang niet per klas kunnen organiseren, moeten alle kinderen van de lagere school
een maskertje bij zich hebben voor het geval we binnen spelen. Voor de kleuters is een mondmasker
niet nodig.
Avondstudie:
- omdat we de studie niet per klas kunnen organiseren, dragen alle kinderen een mondmaskertje. Het
lokaal zal continu verlucht worden.

Hopelijk kunnen we zo ons steentje bijdragen om de pandemie verder onder controle te krijgen. Alvast
bedankt voor je begrip en medewerking,

in naam van het ganse team
Ronny Das
Apéroboxen
Er kunnen nog steeds Apéroboxen besteld worden. Meer info in bijlage. Alvast bedankt voor uw steun
aan onze school!
Agenda
* 19 april 2021: Instapdag
* 26 april 2021: Geen avondstudie - PV
* 27 & 29 april 2021: Oudercontacten 6de lj.

