NIEUWSBRIEF 1

‘20-’21

De Graankorrel Kruiseke
Klaar voor het nieuwe schooljaar?☺
Beste leerlingen en ouders
We staan bijna aan de voordeur van het nieuwe schooljaar …
Hopelijk kon iedereen genieten van een deugddoende vakantie ondanks de andere
omstandigheden. We zijn ontzettend blij dat wij vanaf 1 september alle kinderen terug
mogen verwelkomen op school.
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar, zodat we er een vlot,
aangenaam en fijn jaar kunnen van maken.
Zolang code geel geldt, zal het schoolleven zo goed als normaal verlopen.
Wat betekent dit?

Kinderen mogen vanaf nu terug vrij op de speelplaats spelen.

Er worden opnieuw warme maaltijden aangeboden.

De parkingrij wordt terug georganiseerd.

Je kan je kind voortaan terug ophalen in de turnzaal als je kind in de naschoolse
opvang op school blijft.

Kinderen kunnen terug gaan turnen en zwemmen.
Waarop moeten we verder letten?

We gaan de handen extra wassen en ontsmetten.

We maken afspraken voor het veilig brengen en ophalen van de kinderen aan de
schoolpoort.

Volwassenen dragen een mondmasker.
- Ouders zijn verplicht een mondmasker te dragen om naar school te komen.
- Elk personeelslid draagt een mondmasker op school als de afstand niet kan
gegarandeerd worden.
- In de eetzaal draagt het personeel een mondmasker tijdens de eetmomenten van
de kinderen.
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In onderstaand schema vind je nog enkele concrete afspraken.
Indien er hierover nog vragen zijn, mag je ons altijd mailen of bellen:
info@degraankorrelkruiseke.be of 056/31.42.55

8.05 - 8.30 uur

De schoolpoorten gaan open om 8.05 uur.
Peuters en eerste kleuters mogen afgezet worden aan
achterpoort van de pastorie.
Kinderen van het 2de en 3de kleuter en de kinderen van het lager
komen langs de grijze poort bij de bureau binnen of worden daar
afgezet.
Verplicht voor ouders: mondmasker en afstand houden

Verplicht voor kinderen: handhygiëne

Slechts 1 volwassen persoon (ouder, grootouder…) brengt
je/de kind(eren) naar school.
8.30—10.10 uur

Klasmoment

10.10—10.25 uur

Speeltijd = vrij spelen op de speelplaats

Koek of fruit mee naar school in genaamtekende doosje(s)
Woensdag: fruit of soep op school
Vrijdag: fruit mee van thuis

10.25—11.40 uur

Klasmoment

11.40 - 13.00 uur

Middagpauze
De school biedt opnieuw soep en warme maaltijden aan.
Kinderen die thuis eten:
Om 11.40 uur kunnen ze naar huis of opgehaald worden.
Ouders komen binnen langs de grijze parkingpoort.
Vanaf 12.45 uur kunnen ze terug binnen via de grijze zijpoort.
Verplicht voor kinderen: handhygiëne
Slechts 1 volwassen persoon (ouder, grootouder…) haalt en brengt
je/de kind(eren) naar school.

13.00 - 14.40 uur

Klasmoment

14.40 -14.55 uur

Speeltijd

14.55 - 15.45 uur

Klasmoment

15.50 - 16.00 uur

Peuters en 1ste kleuter:
- Binnenkomen via bruine zijpoortje aan de pastorie
- Ophalen in de klas
- Vertrekken via bruine zijpoortje
2de & 3de kleuter + 1ste, 2de en 5de leerjaar:
- Binnenkomen via de grijze parkingpoort
- Ophalen op de eerste speelplaats
- Vertrekken via grijze zijpoort aan bureau
3de, 4de en 6de leerjaar:
- Binnenkomen via de grijze parkingpoort
- Ophalen op tweede speelplaats
- Vertrekken via de blauwe poort
Verplicht voor ouders: mondmasker en afstand houden

Verplicht voor kinderen: handhygiëne

Slechts 1 volwassen persoon (ouder, grootouder…) haalt
Je/de kind(eren) naar school.

Parkingrij
&
Fietsers

Kinderen die opgehaald worden aan de parking van het
voetbalveld gaan mee met de parkingrij.
De kinderen worden niet uit de parkingrij gehaald.
De fietsers plaatsen hun fiets in de fietsenstalling in de juiste zone.
Helm en fluojas zijn verplicht.
Fietsers worden overgestoken, indien nodig.

Naschoolse
Opvang

De opvang verloopt terug normaal.
Kinderen kunnen opgehaald worden aan de deur van de turnzaal.

Mogelijk van
15.45 - 17.00 uur
(niet op
woensdag + vrijdag vanaf 15.00
uur)

Verplicht voor ouders: mondmasker en afstand houden
Gelieve niks aan te raken op school.

Verplicht voor kinderen: handhygiëne

Alvast bedankt om deze afspraken na te leven.

Openklasavond
Graag herinneren wij jullie aan onze openklasavond die doorgaat op donderdag 27 augustus.
We vinden deze avond enorm belangrijk. De kinderen maken kennis met hun klaslokaal en
leerkracht(en). Op die avond krijgen jullie uitleg over de klaswerking en kan je je eerste vragen
al stellen. Dit kennismakingsmoment zorgt er eveneens voor dat spanning voor de nieuwe start
ook (wat) verlaagd wordt.
Door de huidige maatregelen die momenteel in de samenleving aan de orde zijn kunnen we
dit niet op onze gewone manier laten doorgaan.
We waren genoodzaakt om te zoeken naar een manier waarbij een toevloed van
volwassenen vermeden wordt.

Wat betekent dit?














Elk kind kan op bezoek komen in de klas.
Er komt slechts 1 ouder met kind(eren).
Jullie kunnen via de link in de mail inschrijven.
Dit tegen ten laatste woensdag 26 augustus.
Er is keuze tussen 6 verschillende shifts:
- Welkom tussen 16.30 en 16.50 uur
- Welkom tussen 17.00 en 17.20 uur
- Welkom tussen 17.30 en 17.50 uur
- Welkom tussen 18.00 en 18.20 uur
- Welkom tussen 18.30 en 18.50 uur
- Welkom tussen 19.00 en 19.20 uur
Indien de beschikbare plaatsen van een bepaald uur zijn ingenomen, staat het niet meer
in de keuzelijst.
Eén van de leerkrachten komt jullie halen op het aangestipte beginuur aan
de volgende poort:
- P & K1: achterpoort pastorie
- K2, K3 en L1: grijze zijpoort
- L2, L5 en L6: grijze parkingpoort
- L3 en L4: blauwe poort
Indien je meerdere kinderen hebt in de klas ga je binnen via de poort van je oudste kind
(zie hierboven).
Tijdstippen: Je kan hetzelfde tijdstip aanvinken of voor 2 of 3 verschillende tijdstippen
kiezen (afhankelijk van het aantal kinderen). Op die manier hoef je geen verschillende
uren naar school te komen. Je kan dan zelf van de ene naar de andere klas gaan.
Tussen de verschillende bezoeken reinigen de leerkrachten de banken en materialen.
Verplicht: mondmasker + handen ontsmetten bij het binnenkomen + afstand houden.

Op de openklasavond ontvangen jullie de placemat met data en praktische info.
De infoavonden staan gepland in september. Hier kijken we ook voor alternatieven,
aangezien we niet zoveel ouders in 1 keer op school kunnen/mogen laten.
We verwelkomen jullie telkens op de eerste schooldag met een potje koffie op de speelplaats.
Ook dit kunnen we dit schooljaar niet organiseren.
Ondanks de andere omstandigheden hopen we er toch samen een heel fijn en boeiend
schooljaar van te maken!
We wensen iedereen enorm veel succes!
Tot dan!

Joepie, terug naar school! *

