Beste ouder(s),
Op dinsdag 1 september ’20 gaat het nieuwe schooljaar van start. Wij kijken er naar
uit om onze leerlingen weer te ontvangen.
Omwille van het coronavirus zal onze school in fase geel starten. Dit houdt in dat er
een verhoogde waakzaamheid is en we maatregelen zullen treffen om de veiligheid
van onze leerlingen en ons personeel te garanderen. Hoe dit concreet verloopt,
zetten we voor u op een rij.
Hoe houden we de school veilig?

-Social distancing: volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Ook dient
deze afstand tussen leerkrachten en leerlingen behouden te worden.
-Tussen leerlingen onderling is geen social distancing noodzakelijk.
-Leerkrachten dragen mondmaskers wanneer de afstand niet gegarandeerd kan
worden.
-Leerlingen van de lagere school moeten geen mondmasker dragen.
-Leerlingen zullen bij het binnenkomen van het schoolgebouw / speelplaats
hangel krijgen om hun handen te desinfecteren.
-Bij het binnen komen van de klas, na elk toiletbezoek, voor het middagmaal, bij
het niezen / hoesten en het verlaten van de school, wassen de leerlingen hun
handen.
-Buitenschoolse activiteiten gaan door indien deze maatregelen gegarandeerd
kunnen worden.
Openingsuren van de school:

-De leerlingen zullen ongeacht de fase, 5 dagen per week les volgen.
-Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten de lessen om 8.30 uur en
eindigen ze om 15.25 uur.
-Op woensdag starten de lessen om 8.30 uur en eindigen ze om 12.05 uur.
Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

-Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
-Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
-Zorg ervoor dat uw kind telkens een drinkfles met water meeneemt naar school.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van de drinkfonteintjes op de speelplaats.
-Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet
op de speelplaats. Indien u een afspraak wenst, gelieve u aan te melden via de
parlefoon (fietsenkoer) of te bellen naar het nummer 014/ 41 17 02.

-Indien u de afgelopen 14 dagen op reis bent geweest in een oranje of rode zone,
gelieve contact op te nemen met uw huisarts. Als uw kind de lessen mag volgen,
bezorg je de school hiervoor een attest van je arts.
Wat als je kind ziek is?

-Zieke kinderen moeten thuisblijven.
-Wordt je kind zie op school: dan wacht hij/zij in een apart lokaal. We vragen ook
om je kind zo snel mogelijk af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met
uw huisarts. Hij zal beslissen of je kind getest moet worden.
-Is iemand in het gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand je van gezin
corona: dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.
-Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit:
dan beslist de behandelende arts of je kind de lessen op school kan volgen of
afstandsonderwijs nodig heeft.
-Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een
afgezwakte immuniteit: dan mag je kind de lessen op school volgen, tenzij de
behandelende arts anders oordeelt.
Meer informatie:

-Bij de start van het schooljaar vinden de informatie – avonden plaats waarin de
leerkrachten u zullen inlichten over de klaswerking. Hoe dit zal verlopen,
communiceren we later.
-Dit schooljaar zullen ouders op 1 september hun kind(eren) niet mogen
vergezellen op de speelplaats. Daarom zal de klasleerkracht van uw zoon of
dochter u op maandag 31 augustus ’20 een e-mail sturen met de klasindeling. Zo
weet u in welke klas uw kind op dinsdag zal starten.
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking!
Met vriendelijke groeten,
De directie en het BSD - team

