Beste ouder(s)
We zijn klaar om er veilig, voorzichtig én met veel goesting weer in te vliegen! De
minister heeft nog een versoepeling toegestaan in de klassen. Buiten de klassen (in de
gangen en toiletten, op de speelplaats) moeten we echter wel nog het ‘bubbelprincipe’
blijven hanteren. Als we alle kinderen voltijds naar school laten komen, kunnen we dit
niet op een veilige manier doen. We beseffen dat dit voor sommige ouders niet de beste
regeling zal zijn. We zijn jullie alweer dankbaar voor de flexibiliteit en het begrip.
Ons plan van aanpak ziet er zo uit.
Voor de hele basisschool (kleuter en lager) en vanaf 2 juni.
Op woensdag wordt de school grondig gepoetst en is er geen les, wel noodopvang voor
kinderen van ouders die gaan werken. Hiervoor kan men zich nog steeds richten tot juf
Ingrid (ingrid.morthier@spgent.be). Ook ouders die beroep willen doen op noodopvang
voor hun lagere schoolkinderen op de momenten dat ze geen les hebben, kunnen dit
melden aan juf Ingrid. We ontvangen graag attesten van de werkgevers.
Elke dag is er voor- en naschoolse noodopvang van 7.15 uur tot 18.00 uur. We vragen om
hier alleen gebruik van te maken als het echt nodig is. Op die manier kunnen we de
contacten met kinderen van andere bubbels beperken en de social distancing tussen de
verschillende bubbels hanteren. Na schooltijd begeleiden we geen rijen. Kinderen die
alleen naar huis mogen, brengen een briefje mee waarop staat dat ze hiervoor de
toelating hebben van hun ouder(s). De fietsenstalling kan gebruikt worden.
We willen de kinderen niet uit bekers laten drinken en de drinkfonteintjes zijn omwille
van hygiëne afgesloten. Alle kinderen mogen een genaamtekend flesje
water meebrengen. Het kan op school bijgevuld worden. Het flesje wordt iedere dag
meegenomen naar huis om uit te wassen. Wie wil, kan nog melk, chocomelk of fruitsap
krijgen, zolang de voorraad strekt.
Jarigen worden zeker gevierd, weliswaar met een ‘veilig’ feest. Het is niet toegestaan om
speelgoed of traktaties mee te brengen van thuis. Wie dat graag wil, kan met de
klasleerkracht afspreken om eventueel een klasgeschenk te voorzien (een boek, iets van
speelgoed, …)

In de kleuterschool
De kleuters mogen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school komen van 9
tot 15 uur. We vragen om de poort aan de Stropstraat 124 te gebruiken. Net voorbij de
fietsenstalling kan je links doorstappen tot aan de houten poort van de kleuterspeelplaats
(met de gekleurde potloden). De kleuters mogen vanaf 8.45 uur tot aan de
klasdeur gebracht worden. We vragen dat ouders een mondmasker dragen bij het
betreden van de school. Afhalen kan tussen 14.45 uur en 15.00 uur. Dank je wel om deze
nieuwe lesuren zoveel als mogelijk te respecteren zodat we de voor- en naschoolse
opvang zo klein mogelijk kunnen houden.
De klasleerkrachten blijven de hele dag bij hun ‘klasbubbel’ en zullen door iemand van
het mobiel team afgelost worden om een korte pauze te nemen rond de middag.
We voorzien geen warme maaltijden. De kleuters zullen hun lunchpakket in de klas of
buiten, samen met de eigen juf verbruiken.
We zijn voorlopig niet in de mogelijkheid om de slaapklas te organiseren. Na de
heropstart kunnen we dit wel nog overwegen.
Tijdens de speeltijden spelen alle klassen in een afgebakende zone op de speelplaats.
Alle kleuters zullen eens kunnen fietsen, in de zandbak spelen, voetballen…

In de lagere school (voor 1, 2 en 6 vanaf dinsdag 2 juni en voor 3, 4 en 5 vanaf donderdag 4
juni)
In het kader van kwaliteitsvol onderwijs, veiligheid en haalbaarheid hebben we ervoor
gekozen om alle kinderen van de lagere school halve dagen naar school te laten komen
ofwel van 8.30 uur tot 11.30 uur ofwel van 13.00 uur tot 16.00 uur en dit telkens in halve
klasgroepen. De ene week zal je kind verwacht worden in de voormiddag, de andere week
in de namiddag. Bij de verdeling van de groepen hielden we in eerste instantie rekening
met broers en zussen. De concrete organisatie zal je van de klasleerkracht zelf ontvangen.
Voor het eerste en tweede leerjaar blijft alles gelijk. Het zesde leerjaar zal nu ook les
krijgen op maandag en vrijdag. Opgepast: het 3 de, 4de en 5de leerjaar starten pas op
donderdag 4 juni. Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni is er wel nog noodopvang.
Vanaf 5 juni zijn alle (halve) klassen aanwezig.
De school zal opnieuw toegankelijk zijn via de Ottergemsesteenweg 155 én de
Stropstraat 124. Fietsen mogen opnieuw in de fietsenstalling.

Ouders mogen meekomen tot aan het gekleurde hek (kant Ott) of tot aan de
fietsenstalling (poort Stropstraat). Vanaf daar volgen de kinderen hun looproute. We
zullen nog foto’s/filmpjes doorsturen zodat de kinderen weten hoe de school er uitziet.
De kinderen gaan rechtstreeks naar hun klas. Dat kan vanaf 8.15 uur en vanaf 12.45
uur. In de klas zullen de kinderen eerst hun handen wassen. De lessen starten om 8.30
uur en om 13.00 uur. Na de lessen (om 11.30 uur en 16.00 uur) zullen de kinderen op de
speelplaats staan. Ouders kunnen tot het gekleurde hek komen om hun kind(eren) af te
halen. Wie via de Stropstraat komt, kan aanschuiven op de rode looppiste en aan de
plantenbakken (tegenover de deur van de toiletten) Dank je wel om de sociale afstand in
de toegangsruimten te bewaren en een mondmasker te dragen als je het schoolterrein
betreedt.
Tijdens de speeltijden zullen de kinderen enkel met kinderen van hun klas spelen op een
apart deel van de speelplaats. Juf Natascha zal voor alle leerlingen bewegingslessen
voorzien.
Het zou kunnen dat de leerlingen op dinsdag een huistaak krijgen die ze op woensdag
kunnen maken. In het zesde leerjaar kan er meer huiswerk voorzien worden (zie
communicatie van juf Katelijne).
De leerkrachten zullen via kleine testjes achterhalen in welke mate de leerlingen de
leerstof beheersen. We zullen geen echte toetsen geven en bijgevolg dus ook geen
puntenrapport. Enkel voor het zesde leerjaar maken we, in het kader van het toekennen
van het getuigschrift basisonderwijs, hierop een uitzondering. Juf Katelijne zal hierover
zelf communiceren met de kinderen van haar klas en hun ouders. We voorzien eind
juni wel een evaluatiedocument voor alle leerlingen waarin we feedback geven op het vlak
van omgaan met het afstandsleren en de heropstart. De leerkrachten zullen een degelijke
overdracht doen naar de volgende leerkracht zodat er in september efficiënt kan gewerkt
worden.
Onze zesdeklassers zullen hun schoolloopbaan bij ons niet kunnen afsluiten zoals we dat
gewoon zijn. We proberen te zoeken naar een fijn alternatief. Er broedt al één en ander…
We hopen dat alles duidelijk is en dat we volgende week alle kinderen in levende lijve
kunnen terugzien! Wij hebben er alvast veel zin in! Contacteer ons gerust als je vragen
hebt.
Met hartelijke, blije groet!
Eindelijk!
Namens het hele team,
Ann Meirlaen, directeur

