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Richtlijnen voor opstart vanaf vrijdag 5 juni – 5e leerjaar
Op welke dagen worden de kinderen verwacht ?
-

op vrijdag 5 juni en vanaf 8 juni elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
we organiseren 2 lesblokken : voormiddag start 8.30u en namiddag start 13.15u
we maken enkel gebruik van voor- en naschoolse opvang indien nodig ( vooraf
inschrijven als de noodzaak er is via link schoolwebsite )
de andere dagen is er opvang voorzien in de voor- én namiddag en op woensdag in de
voormiddag ( vooraf inschrijven als de noodzaak er is via link website )
de pre – teaching thuis wordt STOP gezet
tijdens de middagpauze gaan we naar huis
over de middag boterhammen blijven eten kan, wil doorgeven wanneer uw
kind blijft eten ( vooraf inschrijven als de noodzaak er is via link schoolwebsite )
drankjes worden meegebracht van thuis + koek/fruit voor- én namiddag
we bieden drankjes aan op school zolang de voorraad strekt
warme maaltijden worden niet meer aangeboden tot eind juni

Waar zet ik de kinderen af ?
-

vanaf 8u15 / 13.00 : aan de onthaalzones – er zijn 2 onthaalzones met toezichter
1. ter hoogte van plein sporthal – Pukkie in de Kleitkalseide
2. parking Grot ter hoogte van wegel aan kerkhof
(doorgang achterzijde sporthal ter hoogte bloembak is verboden toegang voor
ouders en derden tijdens de schooluren op schooldagen)
Alle kinderen (en ouders) worden opgedeeld in 2 grote groepen :
*Familienaam beginnende met A tot en met N = onthaalzone 1
*Familienaam beginnende met O tot en met Z = onthaalzone 2

-

graag afscheid nemen van de kinderen aan de onthaalzone, voor de nadarhekkens
kinderen die met de fiets komen, plaatsen de fiets – alleen - binnen de aangeduide zone
in de fietsenstalling – 1 ingang (middenvak) en 2 uitgangen (1 uitgang voor elke richting)
kinderen kunnen van beide zijden school met de fiets komen – vanaf wegel stappend
naast de fiets
ouders komen niet mee binnen – de schoolsite is enkel voor personeel en leerlingen
( bezoekers en leveranciers enkel na aanmelding toegang )
wil ook aan de onthaalzone als ouder strikt de maatregelen naleven
je kan kiss & drive toepassen ter hoogte van plein en wegel parking (zorg dat je kind de
boekentas al bij zich heeft en zelfstandig kan uitstappen zodat dit vlotjes verloopt)

-

de aankomst- en vertrektijden worden strikt gerespecteerd
8.15-8.30 uur - 11.40uur / 12.05 uur op woensdag - 13-13.15 uur - 15.35 uur

-

De wegel tussen de Kleitkalseide en de grot is NIET TOEGANKELIJK op SCHOOLdagen
tussen 8.15 uur en 15.50 uur (op woensdag tot 12.15 uur) !

Waar haal ik de kinderen af ’s middags en ’ s avonds ?
-

de kinderen worden naar de onthaalzone gebracht om 11.40u en 15.35u onder
begeleiding van schoolpersoneel volgens de 2 grote groepen :
Familienaam beginnende met A tot en met N = onthaalzone 1
Familienaam beginnende met O tot en met Z = onthaalzone 2 of 3

-

als je je kind komt afhalen, sta in je in een bubbel (respecteer op deze manier de social
distancing). Er zullen fluobubbels worden aangebracht aan de 2 onthaalzones
kinderen worden naar de ouders gestuurd volgens afroeping (wij sturen ze naar jullie)
we komen met rangen naar de onthaalzones
1. rij naar parking grot
2. rij naar fietsenstalling – kinderen gaan zelfstandig naar bloembak/parking grot of
Kleitkalseide
3. rij naar Kleitkalseide (plein + zebrapad mini-market)
4. rij naar kerk + oversteken Halledreef /kerk

Waar gaat de voor – en naschoolse opvang door ?
-

kinderen worden ’s morgens voor 8u15 afgezet aan de zwarte poort van de school
en gaan zelfstandig naar de opvang
de kinderen worden er ’s avonds ook afgehaald
enkel bij regenweer of als de kinderen binnen zijn, betreden ouders tijdens de voor- en
naschoolse opvang de site (niet de lokalen)
we laten maximaal 1 persoon toe op de schoolsite om de kinderen te brengen en af te
halen
inschrijven voor de opvang is noodzakelijk ( vooraf inschrijven als de noodzaak er is via
link schoolwebsite )

Wat brengen we mee naar school ?
Boekentas met daarin :
fruit en/of koek
extra flesje water want de drinkfonteintjes zijn buiten dienst gesteld

werkboeken-werkbundels (wat precies verneem je via schoolwebsite – klaspagina L5
pennenzak
klas- of schoolmaterialen die werden meegegeven naar huis
De turnzak zal meegegeven worden om te wassen en breng je op 1 september gewassen en fris
mee.
Zorg voor makkelijk zittende en hanteerbare kledij, schoeisel, drinkfles, lunchbox, jas, … zodat
kinderen dit zelfstandig kunnen manipuleren en geen hulp van derden nodig hebben.
Kinderen wassen steeds de handen thuis voor vertrek naar school.
Zorg voor beschermingsmiddelen bij warm en zonnig weer want de kinderen zullen vaak in kleine
groepjes buiten werken, leren en spelen (zonnecréme, pet, zonnebril,…).

Dragen onze kinderen een mondmasker ?
Onze kinderen dragen geen mondmaskers om naar school te komen, ook al zijn de leerlingen
12 jaar of ouder. Dit wordt afgeraden bij kinderen omdat ze voortdurend aan de maskers
komen.
De leerkrachten dragen een gelaatsscherm. Mondmaskers dragen we als de social distancing
niet kan gegarandeerd worden (de anderhalve meter school).
We dragen geen handschoenen op school . We zetten ten volle in op handhygiëne !
Zo zullen de kinderen bij het betreden van de school de handen nogmaals wassen met water en
zeep in een extra wasunit op de speelplaats.

Welke preventie – maatregelen worden voorzien.
Zie aparte info via powerpoint op de schoolwebsite rond de preventie-maatregelen.
Er zijn heel wat zaken waaraan kinderen zullen moeten wennen zoals het anderhalve m van
kindjes blijven, het veelvuldig handen wassen, leerkrachten met gelaatsschermen of
mondmaskers, het éénrichtingsverkeer, … .
Indien u thuis bepaalde zaken opmerkt,aanvoelt of ziet bij uw kind, gelieve dit dan zeker door
te geven aan de klasleerkracht(en) . Zo kunnen we problemen efficiënt aanpakken.

Hoe zal de eerste terugkomdag op 5 juni eruitzien ?
Er is op de eerste plaats aandacht voor het welzijn van de kinderen. We zorgen voor een zachte
landing bij de aankomst. Naast de zachte landing hechten we veel belang aan het verder
inoefenen en vast zetten van de belangrijkste leerstof.

Er wordt tijd gemaakt om te praten over de afgelopen periode thuis en hoe de kinderen zich
daarbij gevoeld hebben.
Er wordt een korte intro voorzien bij de start van de dag door de directie met aandacht voor de
geldende preventiemaatregelen.

Hoe wordt er gewerkt binnen het 5de leerjaar ?
We KUNNEN de kinderen opsplitsen in 2 groepen. We hebben meerdere lokalen ter
beschikking.
De kinderen staan wisselend onder begeleiding van juf Delphine en meester Stefaan.
Het 5e leerjaar zal verdeeld worden over 2 klaslokalen :klas 6de leerjaar en klas 4de leerjaar op
vrijdag 5 juni. Vanaf maandag 8 juni zullen we ook de klas van het 5de leerjaar hieraan
toevoegen.
Vanaf 8 juni vormen het 5de en 6de leerjaar een bubbel qua speelzone en beschikbaren lokalen.
Op deze manier hebben we 1 vleugel voorzien voor hen met een afzonderlijke in- en uitgang.
Zij worden doorheen de schooldag begeleid door meester Stefaan en juf Delphine (soms
beiden en soms 1 leerkracht). Mogelijks spreiden we de kinderen in meerdere lokalen bij 1
leerkracht zodat de ene groep instructie krijgt en een andere groep herhaling of uitbreiding.
Leerkrachten wisselen van lokaal . Op deze manier zullen alle kinderen met juf en meester aan
de slag gaan . Kinderen krijgen zoveel mogelijks een vaste plaats toegewezen (kan per dag
wisselen).
Elk kind krijgt dagelijks zijn vaste plekje toegewezen. Elk kind zal de boekentas en jas bij zijn
vaste plek bewaren (ook lunchbox, drinkfles koek/fruitdoosje). De banken werden leeg gehaald
zodat ieder zijn eigen werk/leerplek heeft. Dagelijks zullen de kinderen eigen werkplek bij het
verlaten van de school grondig reinigen (gelieve iedereen klein emmertje + doekje) mee te
geven op 5 juni (tot 30 juni op school).
We willen ten volle inzetten om de basisleerstof van het 5de leerjaar vast te zetten. De
wiskundige en talige kennis en vaardigheden zullen dus veelvuldig aan bod komen samen met
Frans . Daarnaast is er aandacht voor muzische tussendoortjes, wero en bewegingstussendoortjes. De kinderen zullen wekelijks een sportmoment hebben (op donderdagnamiddag) en 1
keer op dinsdagnamiddag (23 juni). Turnzak dus meebrengen naar school op deze dagen en
dezelfde dag terug mee naar huis om te wassen/verluchten.
Op de speelplaats wordt een speelzone afgebakend waar de kinderen van het 5de leerjaar op
een veilige manier kunnen spelen. Tijdens de korte pauzes in de voor- én namiddag spelen de
klassen alternerend en is de ganse speelplaats dan voor hen beschikbaar.
De kinderen worden mee ingeschakeld om hun eigen plekje rein te houden en achter te laten.
Didactische materialen worden na elk gebruik gereinigd. Na elke lesdag worden de lokalen
gereinigd. Sanitair wordt 2 keer per dag gereinigd en de high touch points om de 2 uur ongeveer.

Mocht er tijdens de lesdag eens gewisseld worden van lokaal dan zullen de kinderen en
leerkrachten de eigen werkplek reinigen zodat het voor de andere groep rein is.

Oudercontacten in juni
We voorzien nog oudercontacten eind juni. Hoe we dit concreet gaan organiseren hangt
volledig af van de geldende maatregelen. We brengen jullie tijdig op de hoogte.

Aansprakelijkheid ouders
Graag wijzen we ook op jullie aansprakelijkheid als ouder : stuur geen zieke kinderen naar
school. Zorg dat je bereikbaar bent. Leef de maatregelen zelf voor . Kinderen die opzettelijk
spuwen naar een ander kind of bewust de preventiemaatregelen op school niet naleven,
worden van school verwijderd.
VERPLICHT VOOR OUDERS :
Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van de kinderen en respecteren de
social distancing ! Vraag om max. 1 persoon kind(eren) te laten brengen/halen en liefst steeds
dezelfde.
Bij ‘spits’momenten wachten ouders in de bubbel en worden de kinderen naar hen
gestuurd/gebracht. Verdeling volgens familienaam om oudergroep te spreiden !

Op die manier kunnen we op een veilige manier werken binnen deze coronatijd. In deze tijden
staat de gezondheid en veiligheid voorop! We hopen op jullie begrip hiervoor.

Alvast heel veel dank !

We hopen om samen met jullie kinderen een goed einde te breien aan dit schooljaar.
directie en team 5e leerjaar

Tip : verken al eens vooraf met de kinderen de schoolomgeving.

