Opstart lagere school 5 juni
aan 1e leerjaar en 5 andere kanalen

Opstart lagere school 5 juni
vrijdag 5 juni 2020
Beste ouders,
Na heel wat verschillende scenario’s de voorbije weken doorlopen te hebben, zijn we nu
ontze end blij te horen dat we onze school terug kunnen openze en voor iedereen!
De lagere school zal opstarten op vrijdag 5 juni. Op deze dag verwachten we alle kinderen,
maar dit zal natuurlijk onder de strikte voorwaarden moeten gebeuren die ons zijn opgelegd
door de overheid. Om deze voorwaarden te kunnen garanderen, nemen we volgende
maatregelen.

1. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, blijven de kinderen vanaf dan allemaal ineten
op school.

2. Bij het brengen en het a alen van de kinderen, draagt elke volwassene een
mondmasker.

3. Om de klasbubbels te kunnen bewaken en contact onderling te vermijden, gaan we de
lagere school opsplitsen in twee groepen.
Concreet wilt dit zeggen:
Groep 1 zijn alle kinderen van het 1ste, 2de en het 4de leerjaar.
Zij komen op school aan tussen 8u en 8u30. Deze uren zeker respecteren, want groep
2 komt na hen binnen. Ben je toch te laat, moet je je melden bij de direc e.

Bij aankomst meten we hun temperatuur en worden de handen ontsmet. Zij gaan
rechtstreeks naar hun afgesproken bubbel op de speelplaats.
Gelieve uw kind te komen a alen aan de schoolpoort tussen 15u50 en 16u, en op
woensdag tussen 12u en 12u15.
Groep 2 zijn alle kinderen van het 3de, het 5de en het 6de leerjaar.
Zij komen op school aan tussen 8u35 en 8u50. Deze uren zeker respecteren, want de
poort sluit om 8u50. Ben je toch te laat, moet je je melden bij de direc e.
Bij aankomst meten we hun temperatuur en worden de handen ontsmet. Zij gaan
rechtstreeks naar hun afgesproken bubbel op de speelplaats.
Gelieve uw kind te komen a alen aan de schoolpoort tussen 15u40 en 15u50, en op
woensdag tussen 12u15 en 12u30.
Gelieve op vrijdag 5 juni de turnzak en al zoveel mogelijk schoolgerief (werkschri en,
boeken, …) mee terug naar school te geven. Al wat deze dag niet mee geraakt, graag op
maandag mee geven.
Wij tellen alvast af en maken de school ondertussen klaar voor jullie komst!
Juﬀen en meesters van De Brenne

Geschreven door beheerder

