Vrije Basisschool Sint-Hubertus
Aardseweg 2 – 2440 Geel
Tel. : 014/85 29 98
e-mail: directie@vbsgeta.be

NIEUWSBRIEF 28 MEI 2020
“Heropening school”
Beste ouders en kinderen,

Ten Aard, donderdag 28 mei 2020

Wij zijn er ons van bewust dat het voor u de zoveelste brief met info is gedurende deze
coronaperiode …. Ook voor ons is het een opdracht om up-to-date te blijven met de
steeds veranderende richtlijnen vanwege de Veiligheidsraad.
Mogen wij u echter vragen om deze brief zeer goed door te nemen en de
organisatie met betrekking tot uw kind(eren) in acht te nemen ?
Alvast met veel dank voor uw geduld en begrip !

1.Algemeen
Op woensdagavond 27 mei stelde de Nationale Veiligheidsraad definitief een nieuw
voorstel voor onderwijs voor.
Door internationale vergelijkingen over het coronavirus en meer wetenschappelijk inzicht
krijgen scholen de toestemming om meer versoepelingen mogelijk te maken. Hierbij geven
we jullie de meest recente beslissingen van de overheid weer voor het kleuteronderwijs
en het lager onderwijs :
-Vanaf dinsdag 2 juni kunnen de kleuters terug herstarten. De klasgroep wordt de
‘contactbubbel’ zowel in de klas als tijdens de speeltijd of tijdens de middagpauze. De
leerkracht hoeft geen mondmasker te dragen bij de kleuters, maar wel bij contacten met
andere volwassenen. Social distancing (afstand bewaren van elkaar) is hier niet van tel,
maar handhygiëne wel.
-De klassen van de lagere school kunnen vanaf 5 juni herstarten. Hier wordt ook de
klasgroep de eigen bubbel, zowel in de klas als tijdens de pauzes. Afstand houden
(1,5 m) blijft belangrijk tussen leerkracht en leerlingen én bij het binnen- en
buitenkomen van de school. De leerkrachten dragen een mondmasker als ze tussen de
leerlingen zijn of bij volwassenen. Een goede handhygiëne blijft zowel voor de kinderen
als voor de personeelsleden heel belangrijk.

2.Voor onze school
2.1.Schooluren
Vanaf dinsdag 2 juni mogen al onze kleuters voltijds terug naar school komen.
Vanaf vrijdag 5 juni komen onze leerlingen van de lagere school 5 halve dagen
per week = 5 voormiddagen. Dan stopt ook het afstandsleren voor hen.
2.2.Aankomst en vertrek op VP 1 : kleuters en L1
Alle kinderen van het 1ste leerjaar worden elke dag verwacht tegen 8.15u en
mogen afgehaald worden om 11.30u op de speelplaats.
Onze kleuters kunnen tussen 8.30u en 9.00u naar school worden gebracht.

Let op ! Twee verschillende aankomstpoorten :
Schoolpoort aan de speelplaats : de kleuters van juf Anke (K1+2C), juf Michelle
(K3A) en juf Elize (K3B) worden afgezet aan de schoolpoort op de speelplaats.
Dubbele deur aan de fietsenrekken : de kleuters van juf Veerle (IK), juf Ann
(K1+2A) en juf Aline (K1+2B) worden aan de dubbele deur bij de fietsenrekken
verwacht.
Er is geen speeltijd vooraf. Ze zullen meteen door de toezichters ter plaatse naar hun
eigen klas worden geleid waar de juf op hen wacht.
De kleuters mogen afgehaald worden ‘s middags en op woensdag tussen 11.45 en 12
uur of ’s namiddags tussen 15 en 15.30u op de speelplaats.
Let op ! Eénrichtingsverkeer bij het afhalen !
Om het afhalen van uw kind(eren) vlot te laten verlopen, vragen wij u om binnen te
komen langs de schoolpoort aan de kleuterschool, je kleuter(s) af te halen en daarna de
speelplaats zo snel mogelijk te verlaten via de dubbele witte deur die uitgeeft op de
fietsenrekken. Dit zal aangeduid staan via markering.
2.3.Aankomst en vertrek op VP 2 : L2 tem L6
Alle kinderen komen langs de schoolpoort aan de Reebokstraat BINNEN.
Fietsers gaan met de fiets aan de hand over de speelplaats naar de fietsenstalling. Er is
geen speeltijd vooraf. Alle kinderen gaan meteen naar hun eigen klaslokaal waar de
leerkracht zich bevindt. Bij het einde van de lessen VERLATEN de leerlingen de school
via de poort aan de Aardseweg.
Let op !! Eénrichtingsverkeer bij het afhalen : Ook ouders die hun kind(eren) komen
ophalen gaan langs de Reebokstraat in en via Aardseweg terug uit !
Vanaf vrijdag 5 juni :
Aankomst :
vertrek-en ophaal :
L2 : 8.15u
11.30u
L3 : 8.30u
11.45u
L4 : 8.45u
12.00u
L5 : 8.45u
12.00u
L6 : 9.00u
12.15u
2.4.Voor-en naschoolse opvang
Vanaf dinsdag 2 juni zal er voorschoolse opvang vanaf 7.30u en naschoolse
opvang tot 18.00 u zijn op onze school. Juf Martine zal, zoals gewoonlijk,
deze opvang opnieuw verzorgen in de opvangzaal van onze school (vestigingsplaats 1)
Gelieve juf Martine hiervan te verwittigen via telefoon of sms : 0494 90 48 88
2.5. Weetjes
Tijdens de komende weken : geen schooldrank verkrijgbaar maar een eigen gevulde
drinkbus met water meebrengen.
Jarigen zullen we in de klas uitgebreid vieren maar omwille van veiligheids-en
hygiënische redenen zullen er geen verjaardagstraktaties uitgedeeld worden.

3.Muzisch Project : De Kunstweken: ZIE FLYER
Uw kind krijgt deze week een persoonlijke flyer mee naar huis. Vlak na de
krokusvakantie, werkten wij namelijk met de ganse school rond het thema “Kunst”.
Elke klas kreeg een kunstenaar toegewezen en elk kind maakte een eigen tekening.
In de museumshop kunnen toffe aandenkens besteld worden met de tekening van uw
kind-kunstenaar. Wat dacht u van een mok of een placemat met het schilderij van uw
kind …
Denk eraan : op 14 juni sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt
van de productie van de bestelde souvenirs zodat wij ze de laatste week van het
schooljaar nog kunnen meegeven met uw kind(eren).
Met de winst van deze verkoop worden eerst alle kosten gedekt van dit project, de rest
kan besteed worden aan de verdere verfraaiing van ons verkeerspark en onze
speelplaatsen. Deze verkoop is volledig vrijblijvend maar wij hopen op een fijne winst !
U bent dus niet verplicht om iets aan te kopen maar activeer zeker het
kunstwerk van uw kind in de eigen museumshop : zo krijgt u een gratis
wenskaart en wij als school een mooie poster met alle kunstwerken van
alle kinderen !
Nieuwsgierig ? Check alvast het leuke filmpje met alle uitleg :
https://www.youtube.com/watch?v=G445wRovXQY&feature=youtu.be

4.ENKEL VOOR LAGERE SCHOOL : Opvang nodig ? : inschrijven a.u.b. !
Indien u volgende week, van dinsdag 2 tem donderdag 4 juni of vrijdagnamiddag
5 juni opvang nodig hebt, kan u dit doorgeven via onderstaande link.
Leerlingen van L1,2 en 6 blijven dinsdag -en donderdagvoormiddag naar school komen.
Indien dit niet meteen lukt door te klikken, gelieve deze link te kopiëren en te plakken.
Ouders die geen opvang nodig hebben, vullen dit niet in.
https://docs.google.com/forms/d/1JmOkL5JSlUlahCSSmg4OAPXSh8LX3tJCHeDFE5T8Jg/edit
Gelieve dit ten laatste tegen zondag 31 mei om 12.00 uur in te vullen.
Voor elk kind vul je een aparte inschrijving in ! Enkel voor ouders die opvang
nodig hebben a.u.b.

5.Tot slot
Uiteraard blijft ook nu nog ieders veiligheid het allerbelangrijkst. Het wassen en
ontsmetten van de handen blijft een belangrijke richtlijn. Personeelsleden blijven
mondmaskers dragen op onze lagere school en tijdens breng- en haalmomenten.
Aan u als ouder durven wij vragen om de social distancing zoveel mogelijk te respecteren
en een mond- en neusbescherming/mondmasker te dragen bij het brengen en
ophalen van uw kind. Dank voor uw medewerking hierbij.
En het allerbelangrijkste : we heten u als ouder en elk kind weer van harte
welkom op onze school ! Wij kijken er allen naar uit !
Bij verdere vragen mag u mij steeds contacteren,
Ellen Beyens, directie
en het ganse schoolteam

