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Start schooljaar 2020-2021
dinsdag 1 september 2020
Beste ouders,
Op dinsdag 1 september start het schooljaar 2020-2021. Wij zijn blij dat we
met alle kinderen het schooljaar samen kunnen starten.
In het coronatijdperk heeft de overheid verschillende pandemieniveaus
uitgewerkt (van fase groen tot fase rood) met in elke fase duidelijke
veiligheidsmaatregelen. Het goede nieuws is dat de overheid er op dit
moment vanuit gaat dat alle kinderen (kleuter en lager) een heel jaar
welkom zijn in de school, ook al zouden wij in fase rood belanden.
Op 1 september wordt er gestart in fase geel. We besparen u een hele lijst
van maatregelen maar geven hier noodzakelijke concrete info :
De kinderen kunnen naar school komen op de gewone schooluren. Bij
het binnenkomen worden ze opgevangen door een juf en wordt ze
gevraagd om hun handen te reinigen met handgel.
De leerlingen kunnen samen spelen op de speelplaats, er wordt dus niet
meer in bubbels gespeeld. Tijdens de middagpauze kunnen ze hun
boterhammetjes gewoon opeten op in de refter.
Voor- en nabewaking kan ingericht worden. Dit betekent dat de
leerlingen in de voorbewaking welkom zijn vanaf 07.00u. en er is
nabewaking tot 18.00u., op woensdag tot 13.00u.
(Maak in deze fase alleen gebruik van voor- en nabewaking

wanneer het echt nodig is).
Derden zijn toegelaten op school. Wanneer het noodzakelijk is, kan u
het schoolterrein betreden.
(mondmasker verplicht)
We kunnen infomomenten en ouderavonden inrichten onder strikte
voorwaarden. U werd/ wordt hierover via een aparte brief geïnformeerd.
De boekenboomwerking in de lagere school kan georganiseerd worden.
De lessen L.O. kunnen gewoon doorgaan. Wanneer we in code geel
blijven kan ook het zwemmen doorgaan maar door omstandigheden
kunnen we hier pas mee starten vanaf 7 oktober.
Er worden in deze fase geen uitstappen (extra-murosactiviteiten)
gepland. (zwemmen is een uitzondering)
Sinterklaasfeest, boekenbeurs, schoolquiz, wafelenbak, schoolfeest,
kinderrommelmarkt, vieringen,… We bekijken wat er eventueel kan :
stap per stap en per activiteit.
Er is bijzondere aandacht voor het poetsen van het sanitair. De
leerkrachten dragen een mondmasker daar waar dit volgens de
richtlijnen nodig is en er wordt veel aandacht besteed aan handhygiëne.
We vragen u te houden aan de afstandsregels aan de schoolpoort en
het dragen van het mondmasker wanneer u uw kinderen brengt en
ophaalt. Best haalt slechts één verantwoordelijke persoon de kinderen
op. Blijf ook niet te lang hangen in ons straatje, dit om te vermijden dat
de concentratie volwassenen en kinderen in het straatje te groot wordt.
Indien de overheid ons vraagt om over te schakelen naar bv. fase oranje
zullen we onze werking moeten aanpassen, dat hebben wij zelf natuurlijk niet
in de hand.
Het leerkrachtenteam heeft een aantal scenario’s uitgewerkt zodat we het
schooljaar goed kunnen opstarten. In de loop van de eerste schoolweken
zullen we regelmatig evalueren en eventueel bijsturen.
We hopen dat we u voorlopig voldoende geïnformeerd hebben. In de eerste
week van september mag u een nieuwe mededelingenbrief verwachten.

ONDANKS DE PANDEMIE MAKEN WE ER EEN FANTASTISCH SCHOOLJAAR VAN !!!

Vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten De Brenne
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