Opstart schooljaar op 1 september 2020
Beste ouder(s)

Algemeen
Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen via de media beslisten h et onderwijsveld en de

onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen om het volledige onderwijs te laten
starten in pandemiefase geel met grote waakzaamheid.
Uiteraard zijn we erg tevreden dat alle leerlingen terug voltijds naar school kunnen komen. Het is
onze missie om pandemiefase geel zo lang als mogelijk aan te houden zodat we niet moeten
overgaan naar fase oranje. Op die manier kunnen we het onderwijs blijven garanderen. We zullen er
alles aan doen om het virus buiten de schoolomgeving te houden. We rekenen hiervoor op jullie
medewerking en begrip. Samen kunnen we meer!
Om de gezondheid van leerlingen, leerkrachten en ouders te vrijwaren van het virus is het belangrijk
om duidelijke afspraken te maken die iedereen naleeft.

Afspraken
Spring-in en contactavond

De spring-in (kleuters) van maandag 31 augustus wordt vervangen door een digitaal contactmoment.
Het samenbrengen van kleuters met een enorme hoeveelheid volwassenen zorgt immers voor een
onveilige situatie. U zal in de loop van deze week alle info ontvangen van de kleuterjuffen
betreffende de werking in de klas. De digitale verwelkoming zal plaatsvinden op maandag 31
augustus om 17u waar extra toelichting gegeven wordt betreffende de werking en de afspraken. De
uitnodiging met bijhorende link volgt.
De contactavond (lagere school) van woensdag 2 september zal digitaal plaatsvinden. In de loop van
de week ontvangt u alle info betreffende de werking van de klas. Nadien volgt de link voor de digitale
meeting van dinsdag 2 september om 19u.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang zal doorgaan vanaf 7u tot 18u. De opvangmedewerkers zullen een
mondmasker dragen. Mogen wij u vriendelijk verzoeken om uw kind zelfstandig naar de opvang te
laten gaan. Uiteraard mogen kleuters en jongere kinderen afgezet worden aan de deur van de
opvang. Wij vragen om bij het betreden van het schooldomein als volwassene een mondmasker te
dragen, het opvanglokaal niet te betreden en het bezoek aan de school zo kort mogelijk te houden.
Denk hierbij ook aan de social distance.

Toegang op school
De kleuters betreden de school langs de rode poort. De ouders betreden de speelplaats niet. Een
uitzondering wordt tijdens de eerste schoolweek gemaakt voor de kinderen van de instapklas. Zij
kunnen begeleid worden door één ouder tot in de klas. Ook hier vragen we om als volwassene een
mondmasker te dragen en het bezoek aan de school zo kort mogelijk te houden. Gelieve rekening te
houden met de social distance. De schoolpoort wordt gesloten om 8u45.
De kinderen van de lagere school betreden de school langs de grote poort aan de Hoogveldweg. Alle
andere ingangen worden afgesloten. Mits het dragen van een mondmasker kan u uw kind helpen bij
het plaatsen van de fiets in de fietsenstalling. Ouders worden niet toegelaten op het schooldomein.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders van kinderen in het eerste leerjaar. Hier kan er één
ouder op de eerste schooldag de school betreden met zijn/haar kind. Er zal een deel van de
speelplaats afgezet worden waar de ouders zich verzamelen. Op die manier kunnen zij de eerste
schooldag naar de ‘grote’ school live meemaken. Ook hier geldt de regel om als volwassene een
mondmasker te dragen en de social distance te respecteren. De schoolpoort wordt afgesloten om
8u45.

Hygiëne
Als school blijven wij inzetten op het meermaals wassen van de handen. We vragen dan ook dat de
kinderen thuis hun handen wassen net voor ze naar school komen. Verder worden de lokalen op
regelmatige basis ontsmet alsook de algemene delen van de schoolgebouwen.

Speelplaats

Vanaf dit schooljaar kunnen de kinderen op de speelplaats terug met iedereen spelen. Dit houdt in
dat de bubbels en de linten verdwijnen op de speelplaats. Joepie.

Warme maaltijden

De beslissing over het aanbieden van warme maaltijden wordt woensdag 25 augustus genomen op
niveau van de Scholengroep. We houden u hierover op de hoogte.

Laat ons er samen voor zorgen dat de kinderen een heel schooljaar kunnen genieten van een zo
normaal mogelijk jaar.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en graag tot binnenkort.
Het schoolteam van Basisschool Hertog Karel.

