Opstart kleuterschool vanaf 2 juni
aan Appelklas en 3 andere kanalen

Opstart kleuterschool vanaf 2 juni
dinsdag 2 juni 2020
Beste ouders,

De kleuters starten op 2 juni 2020 terug op school na de verplichte corona
quarantaine.
We hebben heel wat richtlijnen gekregen vanuit de overheid die we voor de
veiligheid van onze kleuters, voor jullie en onszelf moeten handhaven.
De voor- en nabewaking blijft gesloten omdat we deze niet kunnen garanderen
met de veiligheidsmaatregelen.
Kleuters kunnen binnenkomen tussen 8.00u en 8.40u
U brengt uw kind en houdt u aan de 1,5m social distance als u aan moet
schuiven, we rekenen op jullie om alles vlot te laten verlopen.
U draagt een mondmasker bij het brengen én ophalen van uw kleuter!
’s Morgens aan de poort wordt de koorts gemeten en de kleuters krijgen
gel om de handen te ontsmetten. Ze gaan dan zelfstandig naar hun
‘speelplaatsbubbel’, dit is de ruimte voor elke klas die afgebakend zal zijn.
Hun boekentas moet ook daar geplaatst worden. Vanaf 8.25u is iedere juf
in haar eigen speelplaatsbubbel.

De poort sluit om 8.40 dus wees op tijd !
Nieuwe instappers die de school en hun juf nog niet kennen houden zich aan
dezelfde regels als de andere kleuters en ouders. De klasjuf (met
mondmasker) neemt uw kindje aan de grijze poort van u over… Maar weet
dat wij niet op dezelfde manier kunnen omgaan met verdriet en zorg zoals
we het al zoveel jaren gewend zijn. De eerste indruk van de school gaat
helemaal anders zijn, daarom willen we vragen om zeer goed na te denken
als u toch beslist om uw instapper voor de eerste maal naar school te
brengen. We vinden het als juffen ook enorm pijnlijk om voldoende afstand
te houden als een kindje ons nodig heeft … De eerste emotionele indruk is
voor een kleine kleuter erg belangrijk.
In vele crèches en bij onthaalouders is uw kleuter uiteraard nog steeds
welkom als hij of zij niet instapt in onze kleuterschool en zo is het
opvangprobleem voor de grote vakantie misschien ook ineens opgelost.
Tijdens de dag houden we de kleuters in hun klasbubbel in de eigen klas en
op de speelplaats in hun speelplaatsbubbel vóór de eigen klas. De
eetzaaltjes en toiletten worden gescheiden met de 1,5m social distance
regel en we hebben juf Ellen, juf Vivianne en juf Kristien als extra hulp bij
het werken en spelen en … in onze klasbubbels!
We houden ons aan de regels van vaak handen wassen, gel gebruiken, en
gescheiden blijven van de andere klasbubbels!
In de klas hoeft de juf het mondmasker niet te dragen, gelukkig!
Afhalen van de kleuters kan tussen 15.10u en 16.00u dit om veel volk aan de
poort te vermijden.
Afhalen op woensdag kan tussen 11.30u en 12.00u.
VERGEET UW MONDMASKER NIET.
De ouders gaan onder het toeziend oog van een juf langs de muur van de
turnzaal naar de schuifvensters van de klas van hun kind om hun kind op te
halen. Ze gaan terug naar de poort via de smalle strook naast de
betonblokken zoals vroeger!
Hebt u nog een andere kleuter, dan kan u met uw kleuter aan de hand naar
de volgende schuifdeur (klas) gaan.
LET OP uw kleuter blijft aan de hand en u respecteert de 1,5m social
distance regel!
Geen enkele kleuter loopt op de speelplaats rond en niemand speelt op de

blokken of de tuintoestellen!
We rekenen op het gezonde verstand en de discipline van de ouders om
iedereen veilig en op een verantwoorde manier naar buiten te kunnen laten
gaan!

Enkele praktische afspraken:
Iedere kleuter brengt een keukenrol mee om de handen af te drogen.
Bij onze jongste kleuters kunnen de corona maatregelen nogal
overweldigend overkomen. Indien we merken dat je kleuter veel verdriet
heeft en niet optimaal kan functioneren in de klasgroep zullen we hierover
met de ouders in gesprek gaan. Indien nodig kunnen we voor het welzijn van
jullie kleuter beslissen om hem/haar voorlopig thuis te houden.
BELANGRIJK: VERJAARDAG VIEREN: er zijn al heel wat kleuters jarig
geweest tijdens de coronaperiode die gaan we allemaal zeker nog vieren.
Iedere kleuter krijgt zijn eigen ‘FEEST’, het klasritueel en de kroon met
alles erop en eraan. We vragen wel uitdrukkelijk om NIET TE DELEN. De
juffen zorgen zelf voor een klein koekje die de jarige mag uitdelen maar
niemand brengt iets mee van thuis. Ook de kleuters die in de grote
vakantie jarig zijn krijgen elk hun feestje.
De klasjuf communiceert via mail met jullie zodat de kleuters kunnen
uitkijken naar hun eigen feestmoment!
Ook de verjaardagskoffer kan om veiligheidsredenen niet steeds van het
ene kind naar het andere kind gaan dus die kunnen we op school gebruiken
maar gaat niet meer mee naar huis!
De geplande oudercontacten voor de kleinste kleuters gaan we annuleren.
Indien u als ouders een probleem hebt kan u altijd de juf contacteren via
mail. Als er toch iets belangrijk moet besproken worden over de
evolutie/ontwikkeling van uw kind zal de juf u zelf mailen.

Lieve ouders,
Wij zijn superblij dat we weer terug mogen beginnen met onze kleuters.

We houden het veilig en rekenen op jullie om er nog een fijne laatste maand van
dit schooljaar van te maken!
Vele groetjes,
De kleuterjuffen

Geschreven door beheerder

