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schoolklap
Beste ouders en leerlingen,
Na een bijzondere zomer bereiden we ons voor op het nieuwe schooljaar.
We bevinden ons in pandemiefase geel met grote waakzaamheid.
We zullen onze werking dan ook baseren op het draaiboek dat de overheid
hiervoor opmaakte.
De school start op 1 september voor alle leerlingen, alle dagen van de week.
Voor de lunchpauze keren we terug naar de normale werking.
Tijdens de eerste weken is enkel picknicken mogelijk.
Vanaf 14 september zijn er weer warme maaltijden.
Bestellen tegen 4 september.
Ouders zijn toegelaten op school; zo beper kt mogelijk en mondmasker
is verplicht.
Hierbij volgen we de regels die gelden voor de bredere samenleving.
We roepen op om de algemene regels omtrent ‘social distancing’ te respecteren
en om – ook aan de schoolpoort - een mondmasker te dragen als de veilige
afstand van 1,5 meter niet kan worden gevolgd. Op het domein van de school,
zowel binnen als buiten, dragen alle volwassenen een mondmasker.

Aankomst op school / vertrek van school
Aankomst en vertrek gebeuren niet langer meer gespreid in de tijd.
We overwegen wel een spreiding in de tijd tussen kleuter en lager.
Deze regeling en de bijhorende looprichting werken we in de komende dagen
verder uit.
We informeren u hierover in de Schoolklap van vrijdag 28 augustus.

24 augustus 2020

voorschoolse opvang
Verloopt zoals in de pre-coronatijd,
via de inkomhal, naar de opvangklas
vanaf 07.45 opsplitsing: kleuter opvangklas / lager sportzaal
Kennismakingsmoment donder dag 27 augustus, van 17 u. tot 19 u.
De leerkracht zal de ouders van max. 4 kinderen ontvangen per tijdslot van
20 minuten.
U ontvangt van de leerkracht een doodle om het moment te reserveren.
Meer info volgt in de Schoolklap van vrijdag 28 augustus.
Vriendelijke groet,
Herman Vervaeke
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