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NIEUWSBRIEF 4 juni 2020
“Heropening school”
Beste ouders en kinderen,

Ten Aard, donderdag 4 juni 2020

In onderstaande brief herhalen wij graag de afspraken voor de heropstart van onze
ganse school voor volgende week.
Voor ouders van lagere schoolkinderen : nieuwe link voor inschrijving
namiddagopvang van maandag 8 tot en met 12 juni ! Zie verder
Sinds dinsdag 2 juni is onze kleuterschool terug gestart.
Morgen, 5 juni, start onze lagere school elke voormiddag op.
In samenspraak met het schoolbestuur en preventiedienst kozen wij om de heropstart te
faseren. Indien deze heropstart vlot verloopt en wij enkele versoepelingen wat betreft
poetsen, speeltijden en toezichten mogen toepassen, zullen wij ook tijdens de namiddag
heropenen vanaf maandag 15 juni.
Hierover in de nieuwsbrief van volgende donderdag 11 juni meer !
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.
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 !
Aankomst :
L2 : 8.15u
L3 : 8.30u
L4 : 8.45u
L5 : 8.45u
L6 : 9.00u

vertrek-en ophaal :
11.30u
11.45u
12.00u
12.00u
12.15u
Voor-en naschoolse opvang

Er is voorschoolse opvang vanaf 7.30u en naschoolse opvang tot 18.00 u 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
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.

ENKEL VOOR LAGERE SCHOOL : Opvang nodig ? : inschrijven a.u.b. !
Indien u volgende week, van maandag 8 tem vrijdag 12 juni namiddagopvang nodig
hebt, kan u dit doorgeven via onderstaande link.
https://docs.google.com/forms/d/1HUFTgXVlIDoso7P85LD8ifsticGFNtM2uBRs
o_x59w4/edit
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.
Gelieve dit ten laatste tegen zondag 7 juni 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.
Gelieve bij het brengen en het ophalen van uw kind(eren) de social distancing te
respecteren en een mond-en neusbescherming/mondmasker te dragen.
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 !
Ellen Beyens, directie
en het ganse schoolteam
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