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NIEUWSBRIEF 
Opstart schooljaar 2020-2021 

met Coronamaatregelen 
 

 

ALGEMEEN 
 
Beste ouders, 
 
We starten dit schooljaar 2020-2021 in “fase geel” wat betreft de coronamaatregelen.  We geven jullie 
via deze nieuwsbrief hier graag extra info over. 
 

• Hoe houden wij onze school veilig? 

Onze school kreeg een plan met maatregelen per pandemieniveau. Het plan wil in elk  
scenario het recht op leren maximaal garanderen, zonder de veiligheid van je kind uit het oog 
te verliezen. Per pandemieniveau gelden er veiligheidsmaatregelen. 
Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus of -fasen: 

- Nul risico: fase groen 

- Laag risico: fase geel 

- Matig risico: fase oranje 

- Hoog risico: fase rood 

Scholen starten in september in pandemiefase geel. Als gevolg van het aantal besmettingen,  
kan er op lokaal niveau overgeschakeld worden naar fase oranje.  
In samenwerking met de preventieadviseur en in overleg met het personeel en het Lokaal 
bestuur maakten we een uitgebreide risicoanalyse en pasten we de draaiboeken aan voor 
onze school. 

 
 

• Openklasdag en boeken ophalen  

Met ons Lokaal bestuur werd er afgesproken om de openklasdag van zaterdag 29 augustus  
2020 en het ophalen van de schoolboeken voor de lagere school niet te laten doorgaan. 
De schoolboeken zullen klaarliggen op di. 1 september 2020 en zullen met de leerlingen  
meegegeven worden. 
 

 

• Onthaal di. 1 september 2020 

 

Onthaal instappers di. 1 september 2020 

Juf Audrey van de instapklas contacteert de ouders van de nieuwe instappertjes en spreekt 

met hen een uur af om hun kleutertje te brengen op de eerste schooldag. 

-     De kleuters mogen vergezeld worden van beide ouders.   

- Ouders dragen verplicht een mondmasker en ontsmetten de handen bij het binnenkomen 

van de school.  

- Gelieve het gegeven moment te respecteren zodat alles op een vlotte manier kan 

verlopen. 

 
 



 

 

 

 

Onthaal kleuters + lagere school 

De ouders zetten hun kind af aan de schoolpoort.  De kleuters en leerlingen komen alleen de 
school binnen.  Ouders dragen verplicht een mondmasker bij het brengen en ophalen van hun 
kind. 
 

 

• Wat als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je kind zit in quarantaine? 

Je komt terug uit een land met code oranje en je kind gaat vrijwillig in quarantaine: 
- Je verwittigt de school. 
- De school zal de afwezigheid wettigen. 

 
Je komt terug uit een land met code rood en je kind moet in quarantaine: 
- Je verwittigt de school. 
- Je neemt contact op met je huisarts en laat je testen. Dit is een wettelijke verplichting. De 

test wordt terugbetaald. 
- Je krijgt van je arts een quarantaine-attest. 
- Je bezorgt het quarantaine-attest aan de school. Hiermee is de afwezigheid van je kind 

gewettigd. 
 

 

• Word uw kind ziek op school? 

Dan zullen wij contact met u opnemen om uw kind te komen ophalen.  
- Uw kind wordt meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal geplaatst tot je 

je kind kan komen halen. Het lokaal en het materiaal waarmee je kind in contact kwam, 

worden ontsmet. 

- Raadpleeg de huisarts. Laat je kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de 

test positief is, wordt iedereen met wie je kind contact had gecontacteerd. 

 

 

• Handhygiëne 

Onze kleuters en leerlingen zullen op verschillende vastgelegde momenten hun handen 

wassen: 

- bij het binnenkomen van de school 

- voor elke speeltijd 

- na elke speeltijd voor men naar de klas gaat. 

- voor het middageten 

- na het middageten 

- na elk toiletbezoek 

- voor het verlaten van de school (of ontsmetten met handgel) 

Wij vragen vriendelijk dat alle kinderen thuis reeds hun handen wassen alvorens naar school 
te komen. 

 

 

• Middagpauze. 

Tijdens de middagpauze eten onze leerlingen in de refter.  Zij zullen aan tafel worden 

ingedeeld met leerlingen uit de eigen klas.  Er kan in de refter water of melk van de school 

genomen worden.  U mag uiteraard ook zelf drank meegeven met uw kind. 

Gelieve de brooddoos, drinkbus (of flesje) en koekendoos te voorzien van de naam van 

uw kind. 

Er kunnen warme maaltijden genomen worden vanaf ma. 7 september 2020.   

U ontvangt de menu via uw kind op di. 1 september 2020.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Ophalen leerlingen 

Het ophalen van de kleuters en leerlingen zal op volgende manier gebeuren: 

 

Kleuters 

- De kleuters worden door de ouders opgehaald op de speelplaats om 15.15 u. 

- Ouders komen de school binnen via de grijze fietsenpoort (aan de turnzaal) 

- Alle ouders dragen verplicht een mondmasker. 

- De kleuters staan per klas te wachten. 

- U neemt uw kleuter mee en gaat buiten via de poort aan het secretariaat. 

- Wachten op oudere broers en/of zussen van de lagere school kan u doen aan de 

overkant van de straat. 

 

Lagere school 

- Het laatste lesuur eindigt om 15.25 u. 

- Er worden dit schooljaar opnieuw rijen georganiseerd. 

- De leerlingen gaan op de speelplaats in de juiste rij staan: 

Rij 1:  kinderen die opgehaald worden door hun ouders + kus en rij 

Rij 2:  kinderen die met een rij naar huis vertrekken richting Gildenhuis + parking achter  

          kerk 

Rij 3:  kinderen die met een rij naar huis vertrekken richting Kasteelstraat 

Rij 4:  kinderen die met de fiets naar huis gaan 

Rij 5:  kinderen die naar de “Speelvogels” (buitenschoolse opvang) gaan 

- De ouders van de kinderen die aan de school worden opgehaald, wachten aan de 

overkant van de straat op een veilige afstand van elkaar. 

- Spreek goed af met welke rij uw kind de school zal verlaten. 

 

• Traktaties op school 

In overleg met het Lokaal bestuur is overeengekomen dat traktaties mogen, indien dit op een 
hygiënische en veilige manier kan gebeuren.  Gelieve een individuele verpakking te voorzien 
per kind.  Een taart, cake, drank verdelen in de klas is momenteel niet mogelijk. 

 
 

• Voldoende verluchten 

Het is belangrijk om alle klassen voldoende te verluchten, dit wil zeggen dat de ramen vaak 

zullen open staan.  Gelieve uw kind hierop te voorzien, door zeker een dikke trui aan te doen 

of extra mee te geven. 

 

 

• Infoavonden september 

Er zullen geen fysieke infomomenten op school doorgaan zoals eerder al wel was 

gecommuniceerd.  Dit werd beslist in samenspraak met ons Lokaal bestuur. 

Elke klasleerkracht zal een schriftelijke neerslag voorzien over de werking van zijn/haar 

klas/leerjaar en zal deze naar alle ouders van de klas doormailen via het ouderplatform.  

Indien u hieromtrent vragen heeft, kan u contact opnemen met de klasleerkracht via e-mail. 

 

 
 
 

 

Heidi Dils,      Het schoolteam 

directeur 


