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CORONA NIEUWSBRIEF
BIJ DE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Beste ouders,
Wij zijn heel blij dat we onze kinderen morgen allemaal terug op school mogen verwelkomen
zonder bubbels en nadarhekken; voor hen zal het schooljaar quasi normaal verlopen. Voor
de ouders blijven er nog wel enkele coronamaatregelen gelden. Deze en andere wijzigingen
bij de start van het nieuwe schooljaar, probeer ik hieronder samen te vatten.
1. Nieuwe schooluren
Eind juni werden deze reeds meegedeeld, maar ik geef jullie nog graag een
geheugensteuntje mee.
De school start ’s morgens om 8u40, eindigt ’s middags om 12u15. ’s Namiddags
starten we opnieuw om 13u30, we eindigen om 15u25. Momenteel moet er niet
meer ingeschreven worden voor de voor- en naschoolse opvang.
voorbewaking
speeltijd
voormiddag
middag
speeltijd
namiddag
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7u – 8u25
8u25 – 8u40
8u40 – 12u15
12u15 – 13u15
13u15 – 13u30
13u30 – 15u25
15u25 – 18u

Op woensdag is het
nabewaking tot 14u.

2. Leerlingenstromen bij aanvang en einde van de school
Er wordt ons gevraagd om zoveel mogelijk in- en uitgangen van de school te
beperken en waar mogelijk, eenrichtingsverkeer in te voeren.
Concreet betekent dit dat we een aantal wijzigingen hebben doorgevoerd bij het
brengen en ophalen van de kinderen.
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Aangezien ouders momenteel nog niet op het schooldomein mogen komen, verwachten wij
dat het aan de schoolpoort ook drukker zal zijn. Daarom vraag ik met aandrang om ook daar
afstand te houden en een mondmasker te dragen. Dit voor de veiligheid van ons allen. We
hopen onze school zo lang mogelijk open te houden; dit wordt vast en zeker een hele
uitdaging. Maar samen lukt het ons.
Voor de veiligheid van onze kinderen: hou de rijstrook voor de parking van de school vrij, er
zullen nu ook meer kinderen voorbij komen die vanuit de fietsenrekken vertrekken.
Dit is voor ons ook een proefperiode, we zullen dit na een maand evalueren.
3. Schoolorganisatie
In laatste instantie zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd in onze schoolorganisatie.
Dankzij extra lestijden hebben wij in de lagere school het 2de leerjaar nog kunnen
ontdubbelen. Dit schooljaar zit juf Mieke S met 26 eersteklassers in de refter. Daar hebben
zij voldoende ruimte om met 2 leerkrachten de kinderen te begeleiden.
Juf Evelyne en juf Eline starten dit schooljaar in L5 en L6 met een vorm van co-teaching.
Meer info hierover krijgt u op de infoavond.
Leeftijd

Aantal

Leerkracht

2,5 – 3 jarigen

10

Juf Ilse van groep 1 (4/5) + juf Suzy op vrijdag

3 jarigen

24

Juf Nayara van groep 2 (20u) + juf Lotte op dinsdag

4 jarigen

21

Juf Carmen van groep 3 (4/5) + juf Lotte op woensdag

5 jarigen

16

Juf Ils van groep 4

5 jarigen

16

Juf Sara van groep 5 (4/5) + juf Suzy op maandag

Juf Suzy zal ook nog 12u ondersteuning doen in de kleuterschool. Juf Marijke helpt bij
de allerkleinsten op maandag en woensdag en juf Ann geeft op donderdag en vrijdag
turnles.
Klas

Aantal

Leerkracht

Hulp

1LO

26

Juf Mieke S + juf Mieke M(12/24)

2u op maa door Heidi

2LOA

14

Juf Annemie

2LOB

13

Juf Elise (20/24) + juf Heidi D op woe

3LOA

16

3LOB

16

Juf Heidi S (4/5de) + juf Heidi D op vrij 12u zorg in de 2de
graad door Heidi
Juf Dana

4LOA

21

Juf Laura ( tvv juf Hanne )

4LOB

20

Juf Inge

5LO

26

Juf Evelyne

Peggy

6LO

23

Juf Eline

Peggy

4. Middag
Kinderen mogen -zoals vroeger- opnieuw over de middag naar huis. Het is goed dat
zij er ’s middags even tussenuit zijn. Voor wie uit werken gaat en geen andere
oplossing heeft, is er natuurlijk de mogelijkheid om te blijven ineten op school.
Kleuters eten ’s middags samen in de refter van de kleuters.
De kinderen van de lagere school eten in de klas.
Er wordt geen drank ( choco, melk, … ) meer aangeboden in de school. Jetons die je
nog in je bezit hebt, kan je onder gesloten omslag ( met vermelding naam en klas )
meegeven naar school. Zij zullen terugbetaald worden.
Kinderen mogen – enkel tijdens de middag – drank meebrengen van thuis. ( geen
frisdrank, geen blikjes ) Brikjes en ander afval wordt in de lege brooddoos mee terug
naar huis gegeven. Tijdens de voor- en namiddag drinken de kinderen enkel water.
5. Zwemmen
O.w.v. de coronamaatregelen die het zwembad heeft genomen, was het voor ons
niet haalbaar om de zwembeurten te laten doorgaan. Maar dankzij de gemeente ( die
het gemeentebusje ter beschikking stelt voor onze zwembeurten ) kunnen we nu
toch een beperkt aantal kinderen gaan laten zwemmen. Voor onze school betekent

dit dat L1, L2A, L2B, L3A en L3B momenteel opnieuw kunnen gaan zwemmen.
Hiervoor werd een beurtrol opgesteld. De eerste zwemles start op dinsdag 15
september , niet 1 september zoals aanvankelijk was gezegd.
Op 15 september zal 1LO, 2LOA en 2LOB de eerste keer gaan zwemmen.
Op 29 september zal 3LOA, 3LOB en 1LO gaan zwemmen. We bekijken dit per maand.
De overige klassen krijgen dan vervangende bewegingslessen door de klasleerkracht.
6. Extra-muros : bosklassen
L5 en L6 kunnen dan toch op bosklassen vertrekken. Dit met een aantal aanpassingen
uiteraard. Hierover krijgt u meer duidelijkheid op de infoavond.
7. Nieuw voor onze 5-jarige kleuters!
Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot
dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De
leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen.
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde
moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.
Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Elke dag
aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk
8. Infoavond
Info over dit alles en nog veel meer krijgt u op de infoavond waarvoor u hebt
ingeschreven. Afhankelijk van het aantal aanwezige ouders , zullen er groepen
gemaakt worden en krijgt u een uur toegewezen. Uiteraard gelden dezelfde regels:
afstand houden in de klas en mondmasker verplicht!
9. Er groeit iets…
… op onze school…

Meer info hierover op vrijdag 4 september!

Met vriendelijke groet,
Nadine Grielen en het Klaproosteam

