Kaprijke, 21 augustus 2020
Beste ouders
Op dinsdag 1 september gaat de schoolpoort weer open!
We zijn blij alle leerlingen weer voltijds op school te mogen ontvangen.
We starten in pandemiefase geel.
Dat betekent dat we voor de leerlingen met een normale werking mogen opstarten maar
we ook nog heel wat veiligheidsmaatregelen moeten volgen.
Ouders op school
Ouders ontvangen op school wordt voorlopig afgeraden. Ouders mogen dus enkel op
afspraak het schoolterrein betreden.
Dat betekent dat we u de eerste schooldag niet samen met uw kind mogen onthalen op de
speelplaats.
Ook de infoavonden gaan niet door.
Voor het samenkomen van ouders op school moeten de regels, die in de bredere
samenleving gelden, gerespecteerd worden.
Hoe we de klasinfo aan u zullen overbrengen, bespreken we volgende week met de
leerkrachten.
Aan de schoolpoort vragen we de volgende richtlijnen volgen:
- draag een mondmasker bij het afzetten en ophalen van uw kind;
- houd anderhalve meter afstand van de leerkrachten en de andere ouders.
Ondanks deze maatregelen willen we een warme school zijn en blijven.
We vinden contact met de ouders heel belangrijk in functie van de gezamenlijke opvoeding
van uw kind.
Heeft u vragen of wil u iets meedelen, aarzel dan zeker niet de leerkracht te contacteren.
Ons motto is: beter een oudercontact te veel dan één te weinig!
Warme maaltijden en drankjes
In fase geel mag de school weer warme maaltijden aanbieden.
Op de eerste schooldag bieden we reeds warme maaltijden aan. Uw kind kan dit de eerste
schooldag ’s morgens gewoon melden aan de klasleerkracht.
Ook drankjes (water en melk) kunnen weer op school besteld worden.
We stimuleren echter nog steeds om uw kind een hervulbare drinkfles met water mee te
geven.

Verjaardagen vieren
Verschillende redenen zorgen er nu voor dat we opteren om geen traktaties of geschenken
meer mee te geven voor de verjaardag van uw kind:
 de regelgeving rond traktaties in de coronaperiode is vrij streng;
 we hebben meer en meer kinderen met voedselintoleranties of –allergieën, waarvoor
een aparte traktatie dient te worden voorzien;
 in het kader van (kans)armoede en gelijke onderwijskansen willen we geen
ongelijkheid creëren en de ouders niet op kosten jagen.
De klasleerkracht zorgt ervoor dat elk kind dat jarig is, een mooie dag krijgt op school.
Klasindeling
Op vrijdag 28/08 vanaf 9 u. zal de klasindeling uithangen in het infobord aan de lagere
school.
Nieuw uurrooster
Tot slot herinneren we u nog aan het nieuw uurrooster vanaf 1 september 2020.
We werken in 3 blokken van 2 lestijden:
8.30 u. – 10.10 u.: blok 1
10.10 u. – 10.30 u.: speeltijd
10.30 u. – 12.10 u. : blok 2
12.10 u. – 13.40 u. : middagpauze
13.40 u. – 15.20 u. : blok 3
15.20 u. – 15.35 u. : speelmoment
15.35 u: einde schooldag
De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8.15 u., ’s middags om 13.25 u.

We kijken ernaar uit uw kind weer op school te ontmoeten en er een boeiend en leerrijk
schooljaar van te maken.
Heeft u nog vragen, contacteer gerust de leerkracht, het secretariaat of mezelf.
Alvast bedankt voor de goede samenwerking.
Vriendelijke groeten
Sandra De Buck
Directeur

