Beste ouders,
Het einde van de vakantie is in zicht. We hopen dat u samen met uw kinderen toch nog een
aangename en ontspannende vakantie had.
De kinderen komen weer naar school vanaf dinsdag 01 september. Wellicht zitten jullie nog met vele
vragen. Vandaar dit schrijven.
1) Het onderwijs kreeg code geel toegekend. In concreet betekent dit dat:
a. Alle leerlingen (kleuters en lager) komen alle dagen gewoon naar school.
b. Kinderen mogen samen op de speelplaats spelen
c. Er mag voor- en naschools toezicht worden georganiseerd,
d. De kinderen mogen blijven eten in de eetzalen en brengen hun eigen lunchpakket
mee. Er wordt geen soep en drank verkocht.
2) Maar ook andere vragen/bemerkingen/zorgen
a. Mogen de ouders bij aanvang van de lessen/activiteiten op de speelplaats komen?
Neen, alleen bij de jongste kleuters mag de eerste dagen 1 ouder het kind
vergezellen, bij de leerlingen van het eerste leerjaar mag 1 ouder het kind de
eerste dag vergezellen. Volg de richtlijnen van de leerkrachten aan de poort.
b. Mogen de ouders na de lessen op de speelplaats komen?
In principe niet. Op enkele speelplaatsen kan het wel, volg daarbij de
richtlijnen van de leerkrachten
c. Zijn er infoavonden in september? (Wel voor de scharniermomenten!)
Alleen voor de leerlingen van de laatste kleuterklas, het eerste en het vierde
leerjaar.
d. Gaan we zwemmen?
We wachten nog op de richtlijnen
e. Rijden er busjes voor en na de school.
Probeer uw kinderen zoveel mogelijk zelf naar school te brengen. Indien dit
niet gaat neemt u zo snel mogelijk contact op met het secretariaat. We
zoeken dan samen naar een oplossing.
f. Moeten de kinderen/kleuters een mondmasker dragen?
Neen, maar de ouders zeker WEL
g. Mag mijn kind naar school komen als ik pas terug kom uit vakantie?
Indien u terugkomt uit een land met code rood moet het kind zeker 14 dagen
in quarantaine en worden getest.
h. Brengen de leerlingen/kleuters nog geld mee op maandag?
Neen. Vanaf dit jaar krijgen de ouders een rekening opgestuurd. Cash
betalen, geld meebrengen naar school wordt vermeden
i. Is er nog drank of soep te koop?
Voorlopig niet.
j. Hoe kom ik nog in contact met de school?
De juf zal u eerstdaags telefoneren.
Zit u daarnaast nog met vragen dan mag u de school steeds contacteren via
089/76 08 32.

