Beste ouder
Betreft: organisatie en richtlijnen in verband met de heropstart van het 1ste, 2de en 6de leerjaar.
Na een lange periode van lockdown, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de scholen
gedeeltelijk te heropenen vanaf 15/18 mei 2020.
Voor de heropstart van de lessen hebben we keuzes gemaakt. Daarbij hanteerden we een aantal
criteria. Veiligheid blijft voorop staan in deze tijden. We willen er ook voor zorgen dat de kinderen
voldoende aandacht krijgen, niet in het minst van hun ‘eigen’ juf. De zorgleerkrachten zullen
meehelpen om het leerproces bij de kinderen op gang te trekken. Zij zullen groepjes kinderen uit de
klas halen en in een ander lokaal een plaats geven waar de banken en stoelen telkens vooraf en
achteraf zullen gereinigd worden.
We voorzien voor elke groep aparte sanitaire ruimtes die twee keer per dag gepoetst worden.
We hebben ervoor gekozen om in halve dagen les te geven, telkens een groep van 8.30 uur tot 11.30
uur en een groep van 13.00 uur tot 16.00 uur. Aan de ingang zal er een looproute IN en UIT zijn.
Ouders mogen meekomen tot aan het gekleurde hek. Vanaf daar volgen de kinderen hun looproute.
We zullen nog foto’s/filmpjes doorsturen zodat de kinderen weten hoe de school er bij de heropstart
zal uitzien. 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. Dank je wel om de richting
(IN/UIT) en de sociale afstand in de toegangsruimte te bewaren. Het zou fijn zijn als de kinderen stipt
opgehaald worden. Voor kinderen die toch in de opvang van 1ste, 2de en 6de leerjaar moeten blijven
zullen we de contacten proberen beperken. We kunnen echter niet garanderen dat ze niet met
kinderen van een andere bubbel in contact zullen komen. Om ons goed te organiseren zouden we
graag weten wanneer we opvang moeten voorzien voor deze kinderen, op de dagen/momenten dat
ze geen les hebben en/of in de voor- en naschoolse opvang moeten blijven. Mogen we vragen om
ons dit ten laatste maandag 11 mei te laten weten via ingrid.morthier@spgent.be en dit voor de
periode tot eind mei? Juf Ingrid zal vanaf nu de coördinatie en organisatie van de opvang op zich
nemen. We ontvangen graag een attest van beide werkgevers waarin staat dat aanwezigheid op het
werk noodzakelijk is.
Juf Natascha zal de bewegingslessen verzorgen, zoveel mogelijk in open lucht en met zo weinig
mogelijk materiaal.
Aangezien we de lokalen van de nieuwbouw gebruiken voor de noodopvang, zullen we het eerste
leerjaar onderbrengen in het lokaal van het 4de leerjaar. De lessen van het 2de en 6de leerjaar zullen
doorgaan in het eigen lokaal. Alle kinderen krijgen een vaste plaats. Bij de wissel worden banken en
stoelen gereinigd. Tijdens de klassikale instructie zal de leerkracht in een eigen zone staan en een
doorzichtig gezichtsmasker dragen. Vanaf het moment dat de leerkracht zich buiten die zone
begeeft, tussen de kinderen, zal zij een mondmasker dragen.
De speeltijden zullen afwisselend gebeuren zodat nooit meer dan 1 groep op de speelplaats is.
Tussendoortjes (koek, fruit) zullen in de klas gegeten worden. De speeltuin van de lagere school mag
niet gebruikt worden.
Voor de concrete heropstart van de verschillende klassen, verwijs ik graag naar de mail die elke
leerkracht jullie afzonderlijk bezorgd heeft.

Met vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht, dan zoeken we samen naar een oplossing. We kijken
er naar uit om opnieuw aan de slag te gaan. Een school zonder kinderen went niet!
Met vriendelijke groeten
Ann Meirlaen
directeur

