Beste ouders,
We kregen groen licht. De school mag opnieuw heropstarten voor alle kinderen vanaf dinsdag 2 juni
(kleuters) en op vrijdag 5 juni (lager)
We werkten vandaag keihard aan een plan van aanpak, een hygiëneplan en de risicoanalyse.
Het schoolbestuur keurde het plan goed.

Hoe pakken we de heropstart aan?
• Voor de kleuters
o
o

o
o

o

Vanaf dinsdag 2 juni kunnen alle kleuters en peuters terug naar school.
Dat kan op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag.
▪ Op WOENSDAG is er GEEN SCHOOL.
• Dan wordt de school grondig gepoetst en ontsmet.
• Er is noodopvang voor ouders die geen opvang vinden en beiden
buitenshuis werken. Hiervoor vragen we een attest van de
werkgever(s)
▪ De uren blijven dezelfde als tijdens het schooljaar.
• De lessen starten om 8.30u.
• Iedereen is welkom vanaf 7.30u. (vooropvang)
• Naschoolse opvang tot 18u.
• De lessen eindigen om 15.30u. (op vrijdag 14.30u.). Kinderen kunnen
opgehaald worden van 15.30u. tot 16u. (op vrijdag 14.30u.-15u.) (zie
verder). Daarna begint de naschoolse opvang
De kinderen gaan meteen naar hun klas (eventueel onder begeleiding van een
juf).
Om veiligheidsredenen vragen we om de kinderen een lunchpakket mee te
geven zodat ze in hun klas kunnen eten.
▪ De kleuters eten samen met hun klasgenootjes (in hun bubbel).
▪ Alle kleuters blijven op school over de middag. Hoe minder circulatie, hoe
veiliger.
▪ De peuters kunnen ook terecht in het slaapklasje.
Brengen en halen van de kleuters
▪ Brengen
• Liefst via de Kongoweg
• Kleuters gaan alleen naar de klas. Ouders kunnen, indien nodig, mee
tot aan de klas, maar nooit in de klas. Ouders die het terrein willen
betreden dragen een mondmasker.
• De ouders verlaten het terrein via het poortje aan de zandbak. Volg
hierbij de gele pijlen.
• De ouders die de school binnenkomen via de F. de Bethunelaan
verlaten de school via de groene poort. Volg hierbij de gele pijlen.
▪ Ophalen
• Liefst via de Kongoweg
• De kleuters kunnen afgehaald worden vanaf 15.30u. tot 16u. Daarna
begint de naschoolse opvang.

•
•
•

Kleuters kunnen opgehaald worden aan de klas en niet in de klas.
Ouders die het terrein willen betreden dragen een mondmasker.
De ouders verlaten het terrein via het poortje aan de zandbak. Volg
hierbij de gele pijlen.
De ouders die de school binnenkomen via de F. de Bethunelaan
verlaten de school via de groene poort. Volg hierbij de gele pijlen.

• Voor de leerlingen van het lager
o
o

o

o

o

Vanaf vrijdag 5 juni kunnen alle leerlingen van het lager terug naar school.
Dat kan op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag.
• Op WOENSDAG is er GEEN SCHOOL
o Dan wordt de school grondig gepoetst en ontsmet.
o Er is noodopvang voor ouders die geen opvang vinden en
beiden buitenshuis werken. Hiervoor vragen we een attest
van de werkgever(s).
De uren zijn verschillend per graad om de drukte aan de schoolpoort te vermijden.
• De lessen starten voor :
o L1+L2 om 8.15u.
o L3+L4 om 8.30u.
o L5+L6 om 8.45u.
• Kinderen die vroeger op school aankomen, gaan meteen naar hun
klas. Daar worden ze opgevangen. Dat kan, indien nodig, al vanaf
7.30u.
De kinderen gaan meteen naar hun klas.
▪ Ouders die toch het terrein willen betreden dragen een mondmasker.
▪ Om veiligheidsredenen vragen we om de kinderen een lunchpakket mee te
geven zodat ze in hun klas of buiten kunnen eten. Warme maaltijden zijn niet
mogelijk.
▪ De leerlingen eten samen met hun klasgenoten (in hun bubbel).
▪ Alle leerlingen blijven op school over de middag. Hoe minder circulatie, hoe
veiliger. De middagpauze (middagmaal en spelen) wordt ook heel kort
gehouden. Er zijn geen middagrijen.
Brengen en halen van de leerlingen
▪ Brengen
• Liefst via de F. de Bethunelaan
• Leerlingen gaan alleen naar de klas.
• De ouders, die toch mee komen omdat ze ook een kleuter hebben,
verlaten de school via de groene poort. Volg hierbij de gele pijlen.
• De ouders die via de Kongoweg komen, verlaten het terrein via het
poortje aan de zandbak. Volg hierbij de gele pijlen.
▪ Ophalen
• Liefst via de F. de Bethunelaan
o L1+L2 vanaf 15.00u.
o L3+L4 vanaf 15.15u.
o L5+L6 vanaf 15.30u.

•

•
•
•
•
•

De leerlingen worden via een smartphone in de klas verwittigd door
juf Ann (F. de Bethunelaan) of juf Els (Kongoweg) en komen naar de
eerste speelplaats (of naar beneden via de groene poort) of naar de
Kongoweg. Juf Els, juf Ann en andere leerkrachten zullen jullie daarin
begeleiden. Mogen we vragen om de kinderen tijdig op te halen om
de drukte aan de schoolpoorten te vermijden. We vragen ook om
niet in de buurt van de schoolpoort te blijven hangen maar meteen
de omgeving te verlaten.
Volg de richtlijnen van juf Els (Kongoweg) en/of van juf Ann
(Bethunelaan)
De ouders die via de Kongoweg binnenkomen, verlaten het terrein
via het poortje aan de zandbak. Volg hierbij de gele pijlen.
De ouders die de school binnenkomen via de F. de Bethunelaan
verlaten de school via de groene poort. Volg hierbij de gele pijlen.
De naschoolse opvang begint om 16u. en duurt tot 18u. Er is geen
studie.

Heb je vragen hieromtrent, aarzel niet om me te contacteren via mail
pascal.vandenbroucke@kbkscholen of telefonisch op 0476/355978

• Veiligheidsmaatregelen
•

Brengen en halen van de kinderen
o

o

o

Bij het betreden van de school vragen we om :
▪ als ouder een mondmasker te dragen
▪ de handen te ontsmetten aan de ingang
▪ het afscheid zo kort mogelijk te houden. Ook bij het ophalen.
▪ social distancing : 1,5m afstand houden
▪ het parcours in- en uitgang te respecteren, volg hierbij de gele pijlen. Zie
plan hieronder.
Binnenkomen en vertrekken bij het brengen
▪ Via Burgemeester Felix de Bethunelaan
• Fietsen worden beneden geplaatst en gesloten
• Binnenkomen via hoofdingang
• Verlaten via groene poort
▪ Via Kongoweg
• Binnenkomen via de poort langs het fietspad. Auto’s parkeren
aan de kiss&ride (rond puntje aan WuWei)
• Kind gaat meteen naar zijn klas en speelt niet op de speelplaats
• Bij het buitengaan nemen we het kleine poortje aan de zandbak
(volg de gele pijlen)
Binnenkomen en vertrekken bij het ophalen
▪ Via Burgemeester Felix de Bethunelaan
• Fietsen worden beneden geplaatst en gesloten
• Binnenkomen via hoofdingang
• Ouder loopt door tot op de speelplaats
o Bij kleuters mag je jouw kind halen aan de klas (niet in de
klas)

o

o

o
▪

Bij het lager wordt de naam en de klas van jouw kind
door juf Ann doorgegeven via de smartphone aan de klas
en komt jouw kind naar de speelplaats of naar beneden.
Na 16u. begint de naschoolse opvang. Hier vragen we
ook uitdrukkelijk om bij het ophalen niet te lang op het
terrein te blijven.
Bij het buitengaan nemen jullie de groene poort (volg de
gele pijlen)

Via Kongoweg
• Binnenkomen via de poort langs het fietspad. Auto’s parkeren
aan de kiss&ride (rond puntje aan WuWei)
• Ophalen kind
o Bij kleuters mag je jouw kind halen aan de klas (niet in de
klas)
o Bij het lager wordt de naam en de klas van jouw kind
door juf Ann doorgegeven via smartphone aan de klas en
komt jouw kind naar de Kongoweg.
o Bij het buitengaan nemen we het kleine poortje aan de
zandbak (volg de gele pijlen)

•

Contactbubbels scheiden
o Heel belangrijk is dat de contactbubbels gescheiden blijven.
▪ Elke contactbubbel/klas krijgt een deel van de speelplaats
▪ De speeltijden en lunchpauzes zijn op verschillende tijdstippen.
▪ Op de grond zijn looplijnen getrokken om contacten tussen de bubbels te
vermijden.

•

Mondmakers en face-shields
o Leerkrachten die lesgeven dragen een face-shield of een mondmasker wanneer
ze op minder dan 1,50m van kinderen komen.
o Een mondmasker is, vernamen we op dinsdag 12 mei, niet verplicht voor
opvangpersoneel bij contact met de kleuters, wél met volwassenen (bv. ouders).
Dus ook ouders moeten een mondmasker dragen wanneer zij hun kind komen
brengen en ophalen.

•

Hygiëne
o De leerkrachten en kinderen kunnen vaak hun handen wassen met water en
zeep.
▪ Ze hoeven geen handgel mee te brengen naar school!
▪ Aan de buitentoiletten zijn er nu 8 kraantjes met wasbak geïnstalleerd
zodat naar het toilet gaan vlot kan gebeuren.
▪ Tijdens de lessen heeft iedere contactbubbel een vast toilet.
▪ De toiletten worden voortdurend gepoetst met extra aandacht voor de
deurklinken.
o De klaslokalen worden heel permanent verlucht.
o De school (poetsdames en leerkrachten) maakt de lokalen dagelijks schoon. Op
woensdag krijgt de school een grondige poetsbeurt.
o De eerste dag van de lesdagen zal heel wat aandacht besteed worden aan deze
hygiënemaatregelen.

