INFO CORONAVIRUS - BRIEF HEROPSTART 15 mei 2020
07/05/2020
Beste ouders
Op 24 april werden door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd voor de heropstart van de
scholen. Deze zijn van kracht tot er bijsturing volgt via een volgende brief.
Lessen op school:
Heropstart van de lessen vanaf vrijdag 15 mei:
L1A: Maandag - dinsdag - woensdag - donderdag: normale lesuren
L1B: Dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag: normale lesuren
L2A:
L2B:

Dinsdag en vrijdag: normale lesuren
Dinsdag en vrijdag: normale lesuren

L6A:
L6B:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: telkens van 9u-11u30
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: telkens van 9u-11u30

Préteaching:
De préteaching voor leerlingen thuis loopt verder zoals reeds opgestart.
Voor de kleuters:

dagelijks een opdracht via smartschool

Voor L3, L4 en L5:

Classroom
dagelijks 2 meets

Opvang:
De opvang loopt verder zoals die nu is, dus enkel voor kinderen van ouders die
moeten werken.
Indien je zelf kan instaan voor de opvang van de kinderen, vragen we jullie
UITDRUKKELIJK om de kinderen NIET naar school te sturen.
Enkel zo kunnen we voor een veilige schoolomgeving zorgen en optimaal
lessen geven.
Naschoolse opvang:
De naschoolse opvang gaat door zoals reeds opgestart in de vorige periode, dit
voor kinderen die op school les volgen of de noodopvang.
Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk via deze link:
https://forms.gle/rrzFX3XtKNReb4Q1A
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Afspraken op school
Er is geen busvervoer.
Rijen gaan enkel ‘s avonds door

Geen warme maaltijden, geen soep.
Voorzie zelf in boterhammen en drinkfles.

Wie ziek is blijft thuis.
Een familielid ziek thuis - hou je kind thuis.
Wie ziek wordt op school moet worden afgehaald.
Controleer thuis voor vertrek op ziektesymptomen.

Breng je kind pas tegen schooltijd naar de school.
Blijf als ouder niet staan aan de schoolpoort.
Ouders worden niet toegelaten op het schooldomein.

Indien gewenst, zorg zelf voor een mondmasker voor je kind.
Geef een doos papieren zakdoeken met zijn/haar naam mee met je kind.
Op school stellen we alles in het werk om op de meest veilige manier de lessen te
laten doorgaan!

Basishygiëne:

Bij nieuwe maatregelen brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte via smartschool.
Deze regeling is ook niet bindend. Bij onveilige situaties zijn wij in de mogelijkheid onze plannen
aan te passen en eventuele lessen of opvang niet meer te laten doorgaan
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