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Beste ouders
Beste kinderen
De onderwijsminister en de experten beslisten dat op 1 september ’20 op alle basisscholen én voor alle
leerlingen (kleuter- en lagere scholen) de lessen hervatten op basis van ‘code geel’.
Ter herinnering: code geel verwijst naar een situatie waarin het virus nog actief is, maar wel onder
controle. Mits bepaalde gezondheidsmaatregelen in acht te nemen, kan het schoolleven vrij normaal
hervatten.
Wij zijn net zoals jullie blij dat jullie eindelijk én allemaal naar school kunnen terugkeren. Maar eerst
moet alles veilig zijn: handen wassen, afstand houden en/of mondmaksers dragen door de volwassenen.
Op de speelplaats mogen we gelukkig weer samen spelen.
Als het veilig en vlot verloopt, dan voelen we ons ook op ons gemak, jij én de juf of meester. En dan pas
kunnen we terug leren en leuke dingen doen in de klas. Hoe we dit aanpakken lees je in deze brief.
Op school geldt voor volwassenen de verplichting tot het dragen van het mondmasker.

Beste ouders
Hoe pakken we alles concreet aan vanaf 1 september?
Naar school komen
Botermelkstraat
Van 7- 8u. kom je via de hoofdingang het schoolgebouw binnen. Je ontsmet de handen met handgel en
je gaat dan zelfstandig naar de zaal waar opvangdame Linda op je wacht. Mama en papa nemen afscheid
in de inkomhal.
Vanaf 8u. kom je tot het nadarhek aan de voetgangersingang (oprit links) waar een leerkracht je verder
zal begeleiden. Juf Karlien (eerste kleuterklas) zal de eerste dagen mee uitkijken naar de komst van onze
nieuwe peuters.
Fietsers komen stappend via de voetgangersoprit de school binnen.
De lessen starten op de vertrouwde tijdstippen: 8u40 en eindigen om 15u30 (op woensdag om 12u15)
Zevekoot
Van 7-8u. komt je kind via de speelplaats tot de deur van de zaal van het Zevekootschooltje waar
opvangdame Annick je kind graag overneemt.
Vanaf 8u: je kind komt via het groene hekje binnen, ouders betreden dan niet langer de school. Juf Liesbet
(eerste kleuterklas) zal de eerste dagen mee uitkijken naar de komst van onze nieuwe peuters.

Naar huis
Botermelkstraat
Op het einde van de klasdag wachten de (groot)ouders die hun kind ophalen op de voetgangersoprit
(oprit links). Ouders van kleuters links op deze oprit en ouders leerlingen van de lagere school rechts en
houden veilige afstand van elkaar. Op teken van de toezichthoudende leerkracht betreedt de ouder dan
de speelplaats tot de zone waar uw kind in de klasrij wacht: kleuters en 1ste leerjaar onder het afdak van
het kleutergebouw; lagere klassen 2 – 6de leerjaar voor het eerste afdak van het hoofdgebouw.
U neemt uw kind mee en via de fietsoprit (oprit rechts) verlaat u de school. Respecteer steeds de social
distancing en uiteraard draagt elke volwassene een mondmasker.
Ouders van kleuters komen bij voorkeur om 15u30; lagere school om 15u40 (op woensdag 12u15 en
12u25). Zo verloopt alles meer gespreid.
Vanaf 16u kom je via de hoofdingang naar de opvangruimte (zaal of speelplaats waar de kinderen dan
vertoeven).
Zevekoot
Ouders wachten op het voetpad waarna je kind via het groene hek tot bij de (groot)ouder gebracht wordt.
Respecteer als volwassenen de social distancing en draag het mondmasker.

Schoolbus
Vanaf 1 september verzorgt de schoolbus het voor- en naschools vervoer. Hiertoe schrijf je vooraf digitaal
in. Buschauffeur Chantal en William en busbegeleiders Shirley en Betty staan opnieuw klaar. Bij het
opstappen bieden we handgel aan.
Lessen op school in de klas
In de kleuterklassen hoeven kleuters onderling en de leerkracht versus de kleuters geen afstand te
houden. In de leerjaren draagt de leerkracht een mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan
worden. We ventileren de klaslokalen maximaal.
Handhygiëne
In alle lokalen zijn er zeepdispensers en papieren droogdoekjes. Handgels zijn beschikbaar bij het
binnenkomen van de school. We voorzien terug in extra mobiele wastafels voor de handhygiëne.
Speelplaats
Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen vrij spelen op de speelplaats, er geldt geen social distancing.
Leerkrachten van toezicht dragen wel hun mondmasker.

Maaltijden op school
Vanaf de eerste schooldag kan er opnieuw warm gegeten worden op school. Tot nader order is er nog
geen soep. Inschrijven gebeurt ook vooraf op digitale wijze.
Zwemmen
Op dit ogenblik is het nog niet zeker of we op donderdag met de lagere school gaan zwemmen in het
zwembad van het Sint-Jozefscollege van Aalst. We berichten daar later over.

Kennismakingsmoment zaterdag 29 augustus
De opendeurdag van maart kon niet plaatsvinden. Om die reden nodigen we alle nieuw ingeschreven
leerlingen en alle leerlingen van het eerste leerjaar uit voor een kort kennismakingsmoment. De
betrokken gezinnen ontvangen een uitnodiging met een concreet tijdstip waarop ze verwacht worden.
Zo kan alles ook veilig verlopen.
Eerste schooldag
Ouders op de speelplaats, toespraak van de directeur,… jammer genoeg zal dit op 1 september niet
kunnen. Zoals reeds beschreven starten we ook op 1 september met de toegangswijze zoals beschreven
bij aanvang en op het einde van de schooldag.
Infomoment
De geplande infoavonden zullen niet fysiek doorgaan op school. Wij bieden een alternatief om u te
informeren over de klasorganisatie, hoe we met elkaar communiceren,…
Uitstappen
Leeruitstappen naar natuur, musea, theater,… zijn waardevolle verrijkingen bij ons lessenaanbod. Deze
uitstappen kunnen als de organisatie dit toelaat of minstens de richtlijnen respecterend die zij
aanhouden. Ook schooleigen bijeenkomsten komen op de helling te staan: startviering, het eetfestijn
(oktober) zal wellicht ons eerste afhaalrestaurant worden,…

Ziek?
Leerlingen die ziek zijn of zich ‘niet goed voelen’ horen niet thuis op school.
Merken we dat een kind zich ziek voelt, dan zal het preventief afgezonderd worden, waarna we contact
opnemen met de ouders om het kind op te halen.
Ten allen tijde brengt u de school op de hoogte indien in de eigen contactbubbel een besmetting of
vermoeden van besmetting (en in afwachting van het testresultaat) zou zijn opgetreden. We rekenen op
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen!

Wat als een leerling positief test?
De contactopspoorders contacteren het CLB als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij
zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die
contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen

Op 1 september ontvangt u ook het eerste ‘Berichtenblaadje’ met verdere informatie.

Het motto veiligheid eerst, gevolgd door welbevinden van personeel en leerlingen om van daaruit
kwaliteitsvol onderwijs te organiseren blijven we aanhouden. Ook al gelden er vele regels waaraan we
ons moeten houden, we zijn blij dat we opnieuw van start kunnen gaan en kijken uit naar de komst van
en het terugzien van onze kinderen en hun (groot)ouders!
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