Hofstade, 28 augustus 2020

Beste ouders, beste leerlingen

Hopelijk heeft de voorbije zomervakantie, ondanks alle beperkingen, toch nog voldoende deugd
gedaan en rust gebracht zodat iedereen klaar is voor de start van het nieuwe schooljaar. We
kijken er enorm naar uit om alle leerlingen op 1 september terug te verwelkomen.
We zetten het welbevinden en de veiligheid van onze leerlingen én personeelsleden voorop en
streven ernaar om alle kinderen veilig naar school te laten komen. In de mate van het mogelijke
proberen we er een quasi-normaal schooljaar van te maken voor iedereen.
Bij het begin van het schooljaar stellen we alles in het werk om de cognitieve, sociale en
emotionele situatie van onze kinderen in kaart te brengen.
Helemaal gewoon zal het schooljaar wellicht nog niet zijn omdat de coronamaatregelen het
verdere verloop zullen bepalen.
Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs verschillende pandemieniveaus
vastgelegd: geel, oranje en rood. Alle scholen, dus ook de onze, starten in niveau geel. Het is
mogelijk dat wij na een tijd naar een ander niveau moeten overgaan, maar daar brengen we jullie
dan uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte.

Wat blijft er identiek in de drie pandemieniveaus?





Al onze leerlingen mogen elke dag naar school.
Onze leerlingen moeten geen mondmasker dragen en geen afstand houden.
Onze personeelsleden dragen wel een mondmasker tenzij de afstand van 1,5 meter
duidelijk kan gerespecteerd worden.
Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.

Hoe houden we onze school veilig?
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:
 Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen
wassen of ontsmetten. Om dat mogelijk te maken hebben we handgel voorzien in de
verschillende lokalen (inkom school, klaslokalen, refter) en zijn er extra wasplaatsen
gemaakt op de speelplaatsen. Iedereen zal zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten
van de school en van de klas telkens de handen moeten ontsmetten of wassen. Ook voor
en na het eten en voor en na een toiletbezoek.
 Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed
geventileerd worden. We geven les met de ramen en/of deuren open, ook als het kouder
wordt. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en
toiletten regelmatig gepoetst worden.
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Middageten: de kinderen eten hun boterhammen of warme maaltijd gezamenlijk op in
de refter. Bij code oranje zullen de klassen dan onderling wel gescheiden moeten zitten.
Bij pandemieniveau rood kunnen we geen warme maaltijd meer aanbieden.
Activiteiten: in pandemieniveau geel mogen we met onze kinderen op uitstap. Alles gaat
dus gewoon door zoals gepland, ook de avonturenklassen naar Durbuy voor L5+L6.
Als we naar pandemieniveau oranje zouden overgaan, worden sommige activiteiten
geschrapt. We laten dat tijdig weten.
Zwemlessen: wegens de strenge coronamaatregelen in zwembaden kunnen zeker geen
drie leerjaren meer gaan zwemmen (L2 – L3 – L4). Wanneer wij hier uitsluitsel over
krijgen, brengen wij jullie op de hoogte. De zwemlessen starten sowieso pas vanaf 14
september.

Wat vragen we van jou als ouder?
 Ouders kunnen op onze school alleen worden toegelaten na afspraak met de directeur



en aanmelding op het secretariaat. Dit geldt niet voor het afhalen van de kleuters via de
kleuterspeeltuin!
Ontsmet dan steeds je handen bij het binnenkomen en draag zeker een mondmasker.
Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere
ouders en onze personeelsleden.

Afspraken in verband met brengen en afhalen van de kinderen:







Kinderen worden gebracht en opgehaald door 1 (groot)ouder.
Voor- en naschools toezicht: van 7.15 tot 8 uur, van 15.40 tot 18 uur en op woensdag
van 12.10 tot 14.00 uur via poort lagere school (kleine poortje)
Kleuterschool:
- Brengen van alle kleuters:
 van 8.00 tot 8.30 uur via ingang kleuterschool. Er is een kleuterjuf die de
kleuters zal ontvangen aan de deur.
 van 13.00 tot 13.20 uur via de hoofdingang van de school (tussen de 2
fietsenstallingen).
- Afhalen van de kleuters om 12.00 en 15.20 uur:
 rode, roze, paarse en blauwe klas: via poortje kleutertuin. De juf staat aan
de schuifdeur van de klas. Ouders volgen het “zwarte pad” in de tuin en
blijven niet in de tuin napraten of spelen met de kinderen.
 groene en gele klas: via ingang kleuterschool. Er staat een kleuterjuf die de
kleuters naar de ouders stuurt aan de deur. De ouder komt tot aan de
voordeur.
Uitzondering eerste week voor de instappers: alle instappertjes worden door 1 ouder
(met mondmasker) naar school gebracht via het poortje van de kleutertuin en mogen via
het schuifraam hun kindje in de klas brengen bij de juffen.
Lagere school:
- Van 8.00 tot 8.30 en van 13.00 tot 13.20 uur: inkom via de hoofdingang van de
school
- Om 12.05 en 15.25 uur komen de leerlingen terug naar buiten via de hoofdingang
van de school en maken met hun leerkracht rijen op het plein. Ouders vragen we om
achter de nadars te wachten op hun kind, de leerkracht stuurt de kinderen naar de
ouder.
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Wat als je kind ziek is?






Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de
huisarts.
Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit, dan
beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis
blijft leren.
Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte
immuniteit, dan mag je kind naar school komen, tenzij de behandelende arts anders
oordeelt.
Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en vragen we je
om het te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal
beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en
neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.

Ben je tussen 18 en 31 augustus 2020 teruggekeerd uit een land of regio met code rood
of oranje?




Terugkomst uit gebied met code oranje:
Neem contact op met je huisarts om je te laten testen. We rekenen op de
verantwoordelijkheid van iedereen! Bij afwezigheid, verwittig je de school en bezorg je
een doktersattest. Indien de test negatief is, kan je naar school komen.
Terugkomst uit gebied met code rood:
Je bent wettelijk verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan en je te laten testen.
Neem dus onmiddellijk contact op met je huisarts. Onze school kan leerlingen naar huis
terugsturen die niet in quarantaine gegaan zijn.

Organisatie gezamenlijke infoavonden start schooljaar:
Voor het beperken van het aantal ouders op school en de veiligheid van iedereen hebben
we een aantal wijzigingen doorgevoerd:
 de infoavonden worden verspreid over meerdere dagen:
donderdag 3 september: rode en paarse klas, L1A+B, L2A
maandag 7 september: L3, L3/4, L4
dinsdag 8 september: blauwe en gele klas, L2B, L5
donderdag 10 september: groene klas, L5/6, L6
 elke klas voorziet die avond 2 infomomenten (van 18.30 tot 19.30 uur en van
20.00 tot 21.00 uur)
 je schrijft voor één van de 2 momenten in via een doodle die we nog
bezorgen
 per kind mag er 1 ouder komen
 het infomoment start meteen in de klas en de ouders die verplicht een
mondmasker dragen blijven nadien niet napraten in de klas of op school
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Traktaties met verjaardagen:



Jarigen mogen een traktatie meebrengen, spreek wel vooraf met de juf of meester af
wanneer je dit wil meegeven.
Hou ook rekening met de afspraken van het schoolreglement:
 bij een verjaardag brengt de jarige geen snoep of chocolade mee, ook geen
vooraf verpakte geschenkzakjes
 traktatie op een stukje cake, een stuk fruit of een boekenbon voor de
klasbibliotheek zijn een leuk alternatief
 je kan ook de leerkracht aanspreken met de vraag welk geschenk voor de klas
nuttig zou zijn

Wil je nog meer informatie



Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement
onderwijs.
Heb je dan nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact
op te nemen. Ook bij het CLB Het Kompas (015 41 89 11) kun je steeds met je vragen
terecht.

Wij zijn enerzijds blij opnieuw te kunnen starten maar anderzijds ook wat bezorgd over wat de
toekomst brengen zal. In elk geval willen we ons uiterste best doen om er voor alle kinderen een
veilig en boeiend schooljaar van te maken. Nu al dank voor jullie medewerking en begrip.

Mede namens het schoolteam
Greet Van der Weyden
Directeur
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