Beste ouders,
Op basis van de richtlijnen die ons werden opgelegd door de overheid en na het opstellen van een
risicoanalyse hebben wij voor onze school een regeling uitgewerkt wat de heropstart betreft.
Vanaf vrijdag 15 mei (proefdag) zullen er lessen ingericht worden voor het 6de en het 1ste leerjaar.
Uit veiligheidsoverwegingen en om de opgelegde voorschriften te kunnen naleven, zullen er
(voorlopig) geen lessen gegeven worden aan de leerlingen van het 2de leerjaar. (voor het 3de t/m het
5de leerjaar mogen er in deze eerste heropstartfase sowieso geen lessen worden ingericht en ook
voor de kleuters is er voorlopig geen herstart)

Dit betekent concreet :
6de leerjaar :
•
•
•
•

Proefdag op 15 mei en verder vanaf 18 mei les elke voormiddag op maandag – dinsdag –
woensdag en donderdag (VRIJDAG GEEN LES)
De lessen gaan door vanaf 09.15u t/m 12.30u. en de kinderen kunnen ’s morgens
binnenkomen tussen 09.00u en 09.15u.
De klas wordt ingedeeld in 2 contactbubbels. Elk kind blijft in zijn of haar bubbel, ook
tijdens de recreatiemomenten.
De kinderen van 6de leerjaar zijn schoolplichtig en worden verwacht aanwezig te zijn
tijdens de lesdagen.

1ste leerjaar :
•
•
•
•
•

Proefdag op 15 mei (volledige dag – kinderen ophalen om 16.00u) en verder volledige
dagen les op maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag (WOENSDAG GEEN LES)
De lessen voor het eerste leerjaar starten om 08.30u. De kinderen kunnen ’s morgens
binnenkomen vanaf 08.00u.
De lessen eindigen om 15.40u , u kan de kinderen ophalen om 16.00u.
De klas wordt ingedeeld in 3 contactbubbels. Elk kind blijft in zijn of haar bubbel, ook
tijdens de recreatiemomenten en tijdens het eetmoment ’s middags.
De kinderen van 1ste leerjaar zijn schoolplichtig en worden verwacht aanwezig te zijn
tijdens de lesdagen.

Voor de leerlingen van het 1ste en het 6de leerjaar wordt er vanaf 15 mei geen preteaching
meer voorzien.
Het is dus belangrijk dat uw kind aanwezig is op de ingerichte lesdagen.

2de t/m 5de leerjaar :
Hier loopt het systeem van de preteaching gewoon verder. Kinderen kunnen hun taken thuis
maken. Indien echt nodig kunnen deze kinderen naar de dagopvang komen (die wordt ook weer
ingedeeld in bubbels).

KLEUTERS :
De kleuterschool blijft in de eerste fase van de heropstart gesloten. Indien nodig kan u uw kleuter
naar de dagopvang brengen.

Gelieve uw kind enkel naar de dagopvang te sturen wanneer het echt noodzakelijk is, want om
binnen de opgelegde veiligheidsnormen te blijven, zijn wij beperkt wat het aantal plaatsen betreft.

Ter info : CONTACTBUBBELS
Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep
mensen (in ons geval kinderen) - die dus eerder al contact hadden - de komende weken zoveel als
mogelijk gelijk blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen (kinderen)
van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt.
Samenstelling bubbels : Voor de klassen die les krijgen (voorlopig 1ste en 6de leerjaar) maken wij lijstjes
meisjes/jongens en delen we de bubbels verder alfabetisch in.
LET OP :
Kinderen van het 1ste en het 6de leerjaar (zij die les volgen in hun klasbubbel) mogen op lesvrije
momenten/dagen NIET naar de opvang komen. KINDEREN KUNNEN DUS NIET TEGELIJKERTIJD
LESSEN VOLGEN EN NAAR DE OPVANG GAAN. DIT IS EEN MOEILIJKE MAATREGEL DIE ONS WORDT
OPGELEGD VANUIT DE OVERHEID, ENKEL MET DE BEDOELING OM KINDEREN BINNEN HUN BUBBEL
TE HOUDEN.

VOOR-EN NABEWAKING - DAGOPVANG
Om al onze kinderen zoveel als mogelijk binnen hun bubbel te houden zal er vanaf 15 mei geen vooren nabewaking meer georganiseerd worden. Kinderen uit verschillende contactbubbels van overdag
mogen immers niet gemengd worden in voor- en nabewaking. Wij begrijpen dat dit voor zeer
moeilijke situaties kan zorgen, maar we hebben hierin heel duidelijke maatregelen te volgen die
gemaakt zijn voor ieders welzijn en gezondheid.
Kinderen die naar de opvang komen zijn welkom vanaf 08.00u en worden indien nodig opgevangen
tot 16.00u.

EN VERDER :
We zullen alles in het werk stellen om de opvang en de lessen zo veilig mogelijk te organiseren, maar
u begrijpt vast dat dit met jonge kinderen niet evident is.
Onze risicoanalyse en onze draaiboeken zijn ter goedkeuring doorgestuurd naar de betrokken
instanties (preventiedienst – schoolbestuur) en zij zullen onze voorgestelde werking nog moeten
goedkeuren. Alles blijft dus voorlopig nog even onder voorbehoud maar we vonden het nodig u nu al
te informeren over de praktische organisatie vanaf 15 mei.
Tegen deze dag gaan wij u ook nog duidelijke informatie meegeven i.v.m. het brengen en het
ophalen van de kinderen, dat werken wij de volgende dagen verder uit.
We hopen dat u begrijpt dat wij als school een aantal noodzakelijke keuzes hebben moeten maken
(zeker in het kader van de veiligheid) maar we beseffen maar al te goed dat het voor ouders zeker
niet makkelijk is om alles in het gezin georganiseerd te krijgen.
We bedanken jullie dan ook voor alle inspanningen die jullie al gedaan hebben en nog gaan doen.
Vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten De Brenne

