27 augustus 2021
Beste ouder(s)
Het is zover. Eindelijk weer 1 september! Het schoolteam is volledig klaar om jullie
enthousiaste kinderen te ontvangen. Wij vragen u deze brief grondig door te nemen in functie
van de veiligheid van de kinderen, het schoolpersoneel en alle ouders.

Wat zijn de maatregelen voor scholen in het Brussels gewest (gedurende de
maand september)?
•
•

•
•

•
•

Al onze kleuters en leerlingen kunnen elke dag naar school.
Onze kleuters en leerlingen (1ste en 2de graad) moeten geen mondmasker dragen. De
leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar moeten in de gebouwen wel een
mondmasker dragen.
Onze kleuters en leerlingen moeten geen afstand houden van mekaar.
Tussen alle personeelsleden en onze kinderen van de lagere school moet er wel een
afstand zijn van 1,5 meter. Als dat niet kan, dragen onze personeelsleden een
mondmasker.
Al onze kleuters, leerlingen en personeelsleden reinigen extra vaak de handen.
Ouders mogen de school niet betreden. Het algemeen oudercontact zal digitaal
doorgaan.

Hoe houden we onze school veilig?
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:
•

•
•

Handen reinigen: al onze kleuters, leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de
handen wassen. Iedereen zal zowel bij het binnenkomen als het verlaten van de school
(aan de poort) telkens de handen moeten ontsmetten. Handen wassen doen we
uiteraard ook voor het eten en na een toiletbezoek.
Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed
geventileerd en gepoetst worden.
Middageten: de kleuters kunnen vanaf donderdag 2 september 2021 een warme
maaltijd verkrijgen op school. De kinderen van de lagere school brengen water en
lunch mee. Gedurende de maand september zijn er geen warme maaltijden of soep
voor de leerlingen van de lagere school.

•

Studie: de studie gaat door vanaf maandag 6 september 2021.

Wat vragen we van u als ouder?
•
•
•

De ouders mogen (voorlopig) de school nog niet betreden (ook niet op de eerste
schooldag of tijdens de ochtend- en avondbewaking).
Draag een mondmasker als u uw kind naar school brengt/van school afhaalt.
Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere
ouders en onze personeelsleden.

Toegang (ochtend) – ook de eerste schooldag:
•
•
•
•
•

Ochtendbewaking start vanaf 7u30 – de lesdag start om 8u40.
De kleuters gaan binnen langs de kleine poort met de bel (kleuterschool).
De kinderen van de lagere school gaan binnen langs de poort (kleuterschool) aan de
trap (aan de speeltuigen).
Ouders komen de school niet binnen.
Kindjes van onthaal en eerste kleuterklas mogen toekomen tussen 8u45 en 9u00. Zij
worden door zorgleerkrachten van de schoolpoort naar de klas begeleid.

Toegang (avond) – ook de eerste schooldag:
•
•
•
•
•
•

de schooldag eindigt om 15u30 (op woensdag om 12u15). De onthaalklas en eerste
kleuterklas komt om 15u20 naar buiten en mag de school verlaten tussen 15u20 en
15u30.
er is bewaking tot 17u30 (op woensdag tot 13u00)
kleuters verlaten de school via de kleine poort met de bel (kleuterschool)
kinderen van de lagere school gaan buiten langs de poort (kleuterschool) aan de trap
(aan de speeltuigen)
Kinderen van L2, L3 en L4 worden afgehaald via de kleuterschool zolang de dakwerken
niet afgerond zijn.
Ouders komen de school niet binnen.

Eerste schooldag
Ook de eerste schooldag mogen de ouders de school niet betreden. Gelieve deze
afspraak na te komen (voor de veiligheid van iedereen). We willen u ook vragen niet
aan de poort te blijven staan, omdat we grote mensenmassa’s moeten vermijden.
Het jaarthema is “Als bomen vertellen...”. De leerkrachten zullen samen met hun klas
werken rond dit thema.

Algemeen oudercontact
Het oudercontact zal plaatsvinden op dinsdag 7 september 2021 via Smartschool Live.
Het algemeen gedeelte (door de directie) voor de hele school zal opgenomen worden en zal
u ontvangen via een bericht op Smartschool.

De oudervergaderingen met de leerkrachten gaan door om:
•
•
•

17u: onthaalklas, 1B, 3A, 5A en 6B
18u: 1KK, 3Kka, 3KKb, 2A, 2B, en 5B
19u: 2KKa, 2KKb, 1A, 3B, 4A , 4B, 6A

U ontvangt op maandag 6 september 2021 een bericht met uitleg over Smartschool Live.

Andere belangrijke afspraken
•

Verjaardagen van de kinderen kunnen we nog steeds organiseren, maar
coronaproof. Geen voedingswaren met chocolade of slagroom. Ook geen
zelfgebakken voedingswaren of voedingswaren die de leerkracht moet snijden of
aanraken. Ook dranken zijn niet toegelaten.
Enkele voorbeelden: droge koekjes, rozijnen, nootjes, ... maar steeds apart verpakt.
Ook mandarijnen, bananen,... (als de leeftijdsgroep deze alleen kan pellen) zijn
toegelaten. Andere traktaties zijn niet toegelaten. Gelieve u aan deze afspraak te
houden, want andere traktaties gaan terug mee naar huis. Dit is natuurlijk erg
jammer voor de jarige kleuter/leerling.

•

Indien u contact wenst met de leerkracht of een ander personeelslid kunt u steeds
een bericht sturen via Smartschool voor een digitaal of telefonisch contact.
Wij zijn blij opnieuw te kunnen starten en kijken er naar uit om er samen met de
kinderen een boeiend, leerrijk, leuk en veilig schooljaar van te maken.
Graag tot 1 september!
Carolien Van de Velde
Maxime Marchant

