Dag ouder,
Wij tellen af naar de start van het schooljaar.
De klassen staan klaar, de boeken zijn geleverd, we kunnen er terug invliegen.
Het wordt een jaar waarin we terug wat flexibiliteit zullen moeten tonen.
Door corona wordt het toch nog steeds -een beetje- anders.
Maar...
we mogen zo goed als normaal starten. Het is code geel. Daar zijn we blij om.
De lessen starten zoals gewoonlijk om 8u35, graag ten laatste om 8u30 aanwezig.
De school eindigt om 16 uur. (in een latere nieuwsbrief volgt meer info over het
afhalen van uw kind om 16u)
De leerlingen mogen 's middags een warme maaltijd, belegd broodje of
boterhammen eten in de eetzaal, de kinderen kunnen samen spelen op de
speelplaats, de klaswerking is normaal, ...
Het enige wat nog anders is, is de aanwezigheid van volwassenen op school.
We kunnen en mogen de ouders niet allemaal toelaten op school.
Vandaar dat we hierin verschillende maatregelen moeten nemen:
1. de openklasdag:
Wij hebben in samenspraak met de gemeente Avelgem beslist dat de
openklasdag enkel doorgaat voor de ouders en kinderen van een peuter/kleuter en
het eerste leerjaar.
Dit moet op afspraak! Zo kunnen we het aantal mensen beperken in de
schoolgebouwen.
U zal via de juf een mail krijgen om in te schrijven voor de openklasdag.
Mogen wij u dan ook vragen om u strikt aan de afgesproken uren te houden, zodat
andere ouders niet te lang hoeven te wachten om de klas binnen te komen.
De leerlingen en ouders van een kind vanaf het tweede leerjaar is er geen
openklasdag.
Deze ouders krijgen via mail uitleg over de klaswerking, dit via een brief en filmpje
van uw juf of meester.
Wilt u toch een afspraak maken met de klasleerkracht van uw kind, dan kan u dit
aanvragen via mail via de directeur, het secretariaat of de klasleerkracht zelf.
De nieuwe leerlingen vanaf het tweede leerjaar worden door de klasleerkrachten wel
uitgenodigd voor een bezoek aan de nieuwe klas.

2. de eerste schooldag:
Wij hebben een jarenlange traditie om de ouders mee uit te nodigen op de eerste
schooldag gedurende het onthaal van de eerste schooldag.
Dit mag echter niet. Wij beloven om via livestream u de kans te geven dit mee te
volgen. Dit zal echter - gezien de wet op de privacy- een globaalbeeld van het
gebeuren zijn.
Later volgt hierover meer info...

Voor de eerste schooldag kunnen de ouders van de peuterklas en de eerste en
tweede kleuterklas hun kind begeleiden tot aan de klas. Er wordt afscheid genomen
aan de klasdeur en dan vragen wij aan de ouders om via de aangeduide weg de
school te verlaten.
Vanaf de derde kleuterklas zal aan de schooldeur afscheid genomen moeten
worden. Alle leerkrachten zullen in de inkomhal en op de speelplaats te vinden zijn.
Zo worden uw kinderen door de klasleerkrachten opgevangen.
Vanaf de tweede week zullen alle kinderen aan de voordeur afgezet moeten
worden. Dan kunnen de ouders de school niet meer binnen. Wilt u de klasleerkracht
spreken, dan kan dit natuurlijk wel. Dan zegt u dit aan de persoon die aan de
schooldeur toezicht doet.
3. veiligheidsmaatregelen voor ouders.
- Bij het binnenkomen van de school moeten de handen ontsmet worden.
- Alle ouders en +12jarigen, die op onze school geen les volgen, moeten steeds een
mondmasker dragen in de omgeving van de school (parking, schoolstraatje, voor
schooldeur, fietsenrekken) en in de schoolgebouwen.
- Er zal een route aangeduid zijn om elkaar zo weinig mogelijk te kruisen, gelieve
deze steeds te volgen.
- Gelieve de tijd in de schoolgebouwen (indien nodig) zo beperkt mogelijk te houden.

Uiteraard bent u zeker welkom op school en staan wij u graag te woord indien nodig.
Wij hopen op deze manier van een veilig schooljaar te kunnen genieten.
Dank voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,
Heidi Van Nieuwenhuyze

