Start nieuw schooljaar 2020-2021

Beste ouders
De start van het nieuwe schooljaar komt eraan.
We kijken er naar uit om ALLE kinderen te verwelkomen.
De corona-pandemie is nog niet voorbij, dus we zullen ook nu nog rekening moeten houden met deze realiteit.
De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute voorwaarde bij de heropstart van de scholen.

We streven naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen
te voorkomen.
Kleurcodes moeten het mogelijk maken om de veiligheidsmaatregelen af te stemmen aan de covid situatie van
het moment.
Wij hebben maatregelen genomen voor de fysieke veiligheid en voor het mentale welbevinden.
Voor 1 september betekent dit concreet dat we starten in code GEEL.
De kinderen van de kleuter-en lagere school kunnen altijd voltijds naar school, ongeacht de wijziging van de
kleurcodes.

Sommige maatregelen zijn eigenlijk opgelegde verplichtingen van de overheid.
Om het overzichtelijk te houden worden de maatregelen mooi opgelijst:
❏ Volwassenen houden de nodige afstand. Social distancing blijft een belangrijk beschermingsmiddel.
Bij het brengen en afhalen van de kinderen voorzien we (voldoende) extra  ruimte op de parking voor de
schoolgebouwen en op de parking aan de broodautomaat.

❏ Alle volwassenen dragen een mondmasker in de schoolomgeving.
❏ Voorkomen van een hoge concentratie van mensen.
De nieuwe instappertjes mogen op 1 september door één ouder vergezeld worden tot in de klas. De

andere kleuters en kinderen mogen ook door één ouder vergezeld worden. De kinderen van de lagere

school nemen afscheid aan de blauwe poort. De ouders van de kleuters vergezellen hun kleuter tot aan
het kleine blauwe poortje van de kleuterspeelplaats. Daar worden ze opgewacht door de kleuterleidsters.
We willen er nog eens op wijzen dat het belangrijk is om de schoolomgeving zo snel mogelijk te verlaten.
Respecteer ook de schooluren. Kom niet te vroeg of te laat.

❏ Handhygiëne blijft belangrijk. De handen van de kleuters en kinderen worden telkens ontsmet bij het
binnenkomen in de klas. De kinderen wassen regelmatig hun handen, in het bijzonder na elk toiletbezoek
en na elke speeltijd. Ook voor het eetmoment gaan de kinderen hun handen wassen.
❏ De schooluren worden aangepast.
Voor de kleuterschool en de lagere school wordt de middagpauze ingekort met 20 minuten. Dit is een
bewuste keuze.
We hebben tijdens de heropstart van vorig schooljaar gemerkt dat er beduidend minder conflicten
waren.
De voormiddagspeeltijd zal voor alle kinderen 10 minuten langer duren. Dit geeft hen de kans om echt
tot spel te komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de kinderen tijd hebben om een voedzaam
tienuurtje te eten. Dit is nodig gezien de middagpauze voor groep 2 ( bovenbouw ) later begint.
Namiddag is er een pauze voorzien van 20 minuten.
In de lagere school wordt de speeltijd en middagpauze opgedeeld in 2 groepen. Op die manier zijn er
minder kinderen op de speelplaats en is er letterlijk en figuurlijk meer ruimte om afstand te houden.
Hieronder vindt u de aangepaste schooluren

KLEUTERSCHOOL

8u30 – 9u20

1e lesuur

9u20 – 10u10

2e lesuur

10u10 – 10u35

Speeltijd

10u35 – 11u25

3e lesuur

11u25 – 12u15

4e lesuur

12u15 – 12u45

Eetmoment

12u45 – 13u15

speeltijd

13u15 – 14u05

5e lesuur

14u05 – 14u55

6e lesuur

14u55 – 15u15

speeltijd

ONDERBOUW (1-2-3)
8u30 – 9u20

1e lesuur

9u20 – 10u10

2e lesuur

10u10 – 10u35

Speeltijd

10u35 – 11u25

3e lesuur

11u25 – 12u15

4e lesuur

12u15 -12u20

5 min. pauze (buiten)

12u20 – 12u45

Eetmoment

12u45 – 13u15

speeltijd

13u15 – 14u05

5e lesuur

14u05 – 14u25

speeltijd

14u25 – 15u15

6e lesuur

BOVENBOUW (4-5-6)

8u30 – 9u20

1e lesuur

9u20 – 10u10

2e lesuur

10u10 – 10u35

3e lestijd (deel 1)

10u35 – 11u00

Speeltijd

11u00 – 11u50

4e lesuur

11u50 – 12u15

3e lesuur (deel 2)

12u15 – 12u45

speeltijd

12u45 – 13u15

Eetmoment

13u15 – 13u35

Speeltijd

13u35 – 14u25

5e lesuur

14u25 – 15u15

6e lesuur

❏ De klasvergaderingen van het eerste leerjaar gaan dit schooljaar door in St-Baaf. Eén ouder mag
aanwezig zijn op deze avond. Iedereen draagt een mondmasker en houdt de nodige afstand.
❏ De klasvergaderingen van 2e- tot 6e leerjaar zullen digitaal georganiseerd worden.
❏ De klasvergaderingen van de instapkleuters gaan dit schooljaar door in St-Baaf. Eén ouder mag
aanwezig zijn op deze avond. Iedereen draagt een mondmasker en houdt de nodige afstand.
❏ De klasvergaderingen van de watergroep, vlindergroep en bosdierengroep zullen digitaal georganiseerd
worden. De concrete afspraken hierover mogen jullie nog van de leerkrachten verwachten.
We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt zodat we dit schooljaar in de meest veilige
omstandigheden kunnen starten.
Verder wensen we jullie nog een paar fijne vakantiedagen en tot dinsdag.
Het Springplankteam

