Hallo
Het team van onze school kijkt enorm uit naar de start van het nieuwe schooljaar en we hopen jullie
kleine kapoen dan ook snel te mogen verwelkomen…
Uiteraard zal de start van het schooljaar 2020-2021 ietwat anders verlopen daar we ons momenteel in
een CORONA- fase GEEL bevinden.
Wat betekent dit…?
Wie mag naar school?
-

Alle kinderen mogen naar school komen!

Wanneer mogen de kinderen naar school?
-

De kinderen komen alle dagen naar school!
Hierbij volgen we de normale schooluren.

Aankomst?
-

-

-

Komt je kind tussen 07.00 en 08. 00 uur aan…
o Je gaat naar de voorschoolse opvang. Hiervoor ga je het middelste hek (aan de kleine
dieren) binnen. HEK 2
Komt je kind tussen 08.00 en 08.30uur aan…
o De kinderen van de klassen 1-2-3-4-5-6 gaan via het hek naast de geitenweide binnen.
HEK 1 OF via het hek Beekstraat HEK 4
o De kinderen worden aan dit hek afgezet waarna jouw zoon/ dochter de school betreedt.
Komt je kind tussen 12.50 en 13.05uur aan… (middagpauze)
o De kinderen gaan via HEK 1 of HEK 4 binnen .

Vertrek?
-

Vertrekt je kind om 12.05uur of 15.00uur…
o De juf/ meester zal de kinderen van klas 2-3-4-5-6 klas per klas via het hek naast de
geitenweide buitenlaten. HEK 1.
o De kinderen van klas 1 zullen via het hek aan de Wiesjweg (kleine dieren) naar buiten
gaan HEK 2
o Het hek aan de Beekstraat HEK 4 is GEEN uitgang!
o De ouders wachten op de voor hen voorziene plaats.

Waar moet ik als ouder op letten?
-

Je draagt steeds een mondmasker!
Je staat op 1,5m van andere ouders.
Waak mee over de veiligheid van onze kinderen aub! (binnenkomen, buitengaan…)
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Extra Info?
-

-

Vrijdag 28.08 ontvang je info in verband met de eerste schooldag (01.09) en infoavond (03.09)
Op 01.09 worden er GEEN warme maaltijden aangeboden! Indien je kind tijdens de middag op
school blijft, geef je boterhammen mee! Vanaf 03.09 is dit wel het geval.
Vanaf 01.09 mogen er GEEN brikjes/ flesjes/… meer worden meegegeven! Je geeft jouw kind
een herbruikbare drinkbus mee (naam vermelden) met daarin enkel water. Opvullen van de
drinkbus kan GRATIS op school!
Klasleerkrachten…
o 1A
Juf Rani
o 1B
Juf Monique/ Ellen
o 2
Juf Kristien/ meester Thijs
o 3
Juf Kim/ Lara
o 4
Juf Martine/ Wendy/ Nina
o 5
Juf Gwen/ Charlotte
o 6
Juf Sofie/ meester Stijn

Dringende vragen?
Stuur een mail naar info@debloesem.net!

