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Keuken + opvang + schoonmaak
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Directie
Pascal Vanden Broucke

Coronamaatregelen (zie bijlage)
•

In bijlage vinden jullie de coronamaatregelen opgesomd die we dienen te nemen.

Brengen en halen kinderen
•

Brengen van de kinderen
o Waar?
▪ Kongoweg
• Binnenkomen langs grote poort en buitengaan langs
poortje zandbak.
▪ Bethunelaan
• Binnenkomen langs hoofdingang en buitengaan via
groene poort.
o Hoe?
▪ Kleuters
• Kunnen de kinderen tot op de speelplaats of tot aan de
klas brengen om 08:25.
• Ouders mogen door de coronamaatregelen niet lang op
de speelplaats blijven.
• Kort afscheid bij K2/3.
• Langer bij K1 en P, maar in afgebakende zone.
▪ Lager
• De leerlingen komen alleen naar de speelplaats.
• Om 08:25 gaan ze in de rij staan.
• Om 08:27 stilte en in rij naar klas.
• Om 08u30 start de les.
▪ Fietsen
• Aan de Kongoweg
• Bethunelaan : graag beneden aan de rekken. Steeds
sluiten.

•

Ophalen kinderen
o Waar?
▪ Kongoweg
• Binnenkomen langs grote poort en buitengaan langs
poortje zandbak
▪ Bethunelaan
• Binnenkomen langs hoofdingang en buitengaan via
groene poort
o Hoe?
▪ Kleuters
• Kunnen afgehaald worden aan de klas (niet in de klas)
vanaf 15:40 tot 16:10
• De kinderen blijven in de klas tot 16u10 en worden dan
naar de opvangklas gebracht
▪ Lager
• Ouders wachten aan de schoolpoorten
• Kinderen worden afgeroepen door juf Veerle
(Bethunelaan) of juf Els (Kongoweg)
• Ouders gaan tot op de speelplaats (onder afdak groene
poort)
• Kinderen gaan naar hun ouders en vertrekken via
groene poort (Bethunelaan) of poortje aan zandbak
• GESPREIDE OPHALING
o Om de drukte aan de schoolpoort te vermijden
gaan we de ophaling opnieuw gespreid laten
verlopen
▪ Om 15u45 L1+2
▪ Om 15u50 L3+4
▪ Om 15u55 L5+6
▪ Heb je meerdere kinderen op school,
dan neem je best het ophaalmoment van
het oudste kind. Dan kan je meteen al
jouw kinderen meenemen.
• Om 16u00 worden de anderen naar de tweede
speelplaats gebracht
o Ouders kunnen ze daar ophalen
o Huisrijen worden gevormd en vertrekken
o Kinderen met de fiets vertrekken
• Om 16u15 worden de rijen gevormd voor de studie
• Om 17u einde studie + begin naschoolse opvang

Middagregeling
•
•
•

•

Kinderen kunnen terug thuis eten.
Kinderen kunnen terug warm eten of brengen zelf hun lunch mee.
Hoe?
o Zoals voor het coronavirus
o We werken in shifts per bubbel.
o Eerst handen wassen.
o Alle personeelsleden dragen een mondmasker. De kinderen niet.
Belangrijke wijziging door coronamaatregelen
o De intekening voor de middagmalen verloopt anders.
▪ Je kiest vaste dagen om op school warm of boterhammen te
eten (zie invullijsten)
▪ Bij verandering of ziekte verwittig je de klasleerkracht (agenda,
heen-en weerschriftje, …) of het secretariaat (telefoon of mail)

Invullijsten
•

Is het mogelijk om deze invullijsten https://bit.ly/31yMM4h tegen maandag 31/08 in
te vullen? Heb je meerdere kinderen op school, gelieve deze dan ook meerdere keren
in te vullen. Dank daarvoor.

Bewegingsopvoeding
•

Zwemmen en turnen kan gewoon doorgaan

Studie
•
•

De studie begint al vanaf 1 september van 16:15 tot 17:00.
Op vrijdag is er voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar geen studie, maar kunnen ze in de
naschoolse opvang blijven.

Voor-en naschoolse opvang
•

Ook hier verandert er niks.
o Voorschholse opvang vanaf 07:30
o Naschoolse opvang tot 18:00 (ook op vrijdag)
o Woensdag opvang tot 13:00 (geen warme maaltijd)

Infoavonden
•
•

De infoavonden kunnen dit jaar niet doorgaan.
De leerkrachten maken een filmpje als alternatief. Dat kan je vanaf 8 september
bekijken op de website van onze school https://st-paulus.be .

•

Heb je vragen, stel ze gerust op de openklasdag.

Kalender (zie bijlage)
•
•

De kalender is natuurlijk maar voorlopig. Die groeit doorheen het schooljaar.
Bij wijzigingen verwittigen we jullie via de weekinfo.

•

De meest recente kalender kan je steeds vinden op onze website.

