WELKOM TERUG OP SCHOOL

3 juni 2020

Beste ouder(s)
Vanaf maandag 8 juni 2020 kan onze kleuterschool opnieuw veilig starten.
De kleuters zitten opnieuw in hun klasje bij hun vertrouwde juf. De klas is de contactbubbel.
Toch zal de kleuterschool niet hetzelfde zijn als voor de coronaperiode:
- elke klas heeft een vaste speelzone op de speelplaats;
- we eten in de klas;
- er zal heel wat tijd gaan naar zeer regelmatig handen wassen (bij de start van de schooldag, voor en na
het spelen buiten, voor het eten, na het toiletbezoek, elke keer de kleuters opnieuw de klas
binnenkomen, bij niezen of hoesten, en voor de kleuters naar huis keren);
- bovendien is het ook wat aanschuiven aan het sanitair want we mogen daar maar een beperkt aantal
plaatsjes tegelijkertijd gebruiken;
- de resterende tijd in het klasje wordt daarom duidelijk minder: er worden activiteiten aangeboden
maar minder in aantal;
- de juf zal er ook een beetje gek uitzien: in de klas draagt ze een face shield, buiten op de speelplaats
een mondmasker;
- in de klas (en buiten) mag enkel wasbaar speelgoed aangeboden worden;
- er mogen geen knuffels of speelgoed van thuis meegebracht worden;
- brooddozen, drinkbussen, koekjesdozen,… blijven in het boekentasje, de sorteerbakken zijn
verdwenen.
Omdat de kleuterschool toch anders zal zijn dan voor de coronacrisis begrijpen we dat niet iedereen het ziet
zitten om toch te komen. Je mag daarom ook opteren om de kleuter zelf op te vangen. Kleuters zijn niet
verplicht om naar school te komen. Ook een half dagje behoort tot de mogelijkheden (zie verder).

Nieuwe schooluren
Om de leerlingenstromen maximaal te spreiden, hanteren we nieuwe schooluren.

Kleuters
-

-

Maandag-dinsdag-donderdag
Start
Einde
9u
16u

Woensdag
Start
Einde
9u
12u

Vrijdag
Start
Einde
9u
15u

Kleuters worden stipt om 9 u verwacht. Probeer dit uur te respecteren, want anders worden
leerlingenstromen vermengd, wat we juist moeten vermijden;
Ook voor het afhalen worden ouders stipt op het einduur verwacht.
Kleuters mogen ook een half dagje komen: van 9 tot 12 u. Verwittig de juf via een briefje in de
boekentas dat de kleuter ’s middags opgehaald wordt.
Het is niet mogelijk om thuis boterhammen te gaan eten en dan terug te komen.
Is er nog een oudere zus of broer die naar de lagere school komt, dan mag de kleuter samen
met de oudere broer/zus reeds vroeger afgezet worden, op het uur van de lagere school (voor
schooluren LS: zie brief LS).
Voor het afhalen is het net omgekeerd: de oudere broer/zus wordt mee afgehaald op het
einduur van de kleuters.
Je schuift aan in de wachtrij op de aangebrachte markeringen.
(Groot)ouders dragen een mondmasker bij het brengen/afhalen van de kleuters.
Indien mogelijk, brengt/haalt bij voorkeur steeds dezelfde persoon de kinderen.

-

Blijf niet hangen op de oprit, het voetpad, in de straat. Er geldt nog steeds een
samenscholingsverbod.

Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen
zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
 De kleuter verblijft overdag in zijn klasgroepje, zijn contactbubbel.
 Aparte speeltijden en lunchpauzes: de kleuters eten in hun eigen klasje. Ze spelen ook niet allemaal
tegelijkertijd samen op de speelplaats. Speeltijden zijn alternerend. Ze spelen in de speelzone die
toegewezen is aan hun contactbubbel.
 Handen wassen: handhygiëne is de belangrijkste preventiemaatregel. Er zal daarom heel wat tijd gaan
naar het wassen van de handen.
 Mondmaskers: de juf draagt een face shield in de klas. Buiten de klas, waar ze in contact komt met
andere volwassenen, draagt ze een mondmasker.
 Netheid: de lokalen worden voortdurend verlucht. Ook werkoppervlakken worden regelmatig
gereinigd. Het spelmateriaal wordt elke dag gereinigd. De school maakt de lokalen elke avond grondig
schoon. Het sanitair wordt tweemaal per dag gereinigd.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
Algemeen






Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
De leerlingen (en kleuters) worden stipt op school verwacht op de aangeduide schooluren (zie verder).
Afhalen en brengen is steeds via de groene poort.
Je zet je kind af aan het haagje (oprit/speelplaats) en je haalt je kind daar ook op.
Je houdt in de wachtrij 1,5m afstand van andere ouders en kinderen. Markeringen op de grond geven
de afstand weer.
 Je houdt de zone voor de groene poort vrij. Je kan dus ook niet parkeren voor de poort.
 Afhalen van de kinderen gebeurt steeds aan het haagje: de kinderen worden naar de haag geroepen
als hun papa of mama aan het haagje verschijnt.
 Je komt niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 Blijf niet praten op de oprit, aan de ingang van de school of op het voetpad voor de school
(samenscholingsverbod).
Voor de kleuters
 Geef geen knuffels of speelgoed mee naar de klas.
 We vieren wel verjaardagen in de klas, maar een traktatie (cake, snoepjes, sapje, ….) mag niet. Wil je toch
een cadeautje meegeven, dan individueel verpakt. Kinderen mogen het niet opendoen in de klas, het gaat
meteen in de boekentas. Overweeg eventueel een klascadeau, bv een boek dat de juf kan voorlezen.
 Op zonnige dagen: smeer je kleuter thuis al in met zonnemelk. Zet de naam van de kleuter op het petje
dat je meegeeft.
 Elke dag: laat het thuis nog even naar het toilet gaan en laat het kind de handenwassen vlak voor het
naar school komt.
 Wil je de leerkracht spreken, dan neem je hiervoor contact op met het secretariaat. Zij zorgen ervoor
dat je in contact komt met de leerkracht. Heb je iets kort te melden aan de juf, steek dan een briefje in
de boekentas. Een gesprek bij het brengen of halen, is niet mogelijk.
 Geef het kind voldoende water mee: minstens 2 drinkbussen.

Wat als je kind ziek is?







Zieke kleuters (ook met snotneuzen, niezen, braken, diarree, …) MOETEN thuisblijven.
Kinderen met koortswerende medicatie naar school sturen, MAG NIET!
Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet
je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
Behoort je kind tot de risicogroep (bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit)? Dan beslist de
behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen.
Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan
mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
Wordt je kind ziek op school? Dan starten we een speciale procedure op: we zetten het kind meteen in
een apart lokaal. We vragen aan de ouders om het kind onmiddellijk af te halen. Je neemt telefonisch
contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind getest moet worden. Ondertussen wordt de
klas en het quarantainelokaal helemaal ontsmet door een juf die hiervoor speciaal ingezet wordt. Denk
dus a.u.b. tweemaal na alvorens je een kind met ziektesymptomen naar school stuurt.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste
maatregelen.



Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het
contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.



Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen
thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen
dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.



Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven
gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand
houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind
ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.




Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts
telefonisch te contacteren.

Wat met de voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kadee op de locatie van Kadee.

Je moet vooraf inschrijven voor opvang bij Kadee.

In Kadee is het niet mogelijk om de kinderen onderling gescheiden te houden, m.a.w. Kadee
kan niet garanderen dat de contactbubbels van de school verdergezet worden bij hen.

Kadee en de juffen zorgen ervoor dat de kleuters van en naar Kadee/school worden gebracht.

Indien de kleuter naar Kadee gaat: hang dan het kaartje ‘Juf ik ga naar Kadee’ aan zijn/haar
boekentas.
Hoe bereid je als ouder je kind voor om terug naar school te komen?

Praat met je kind. Zeg dat de juf hem/haar terug in het klasje verwacht, en heel blij zal zijn dat ze de
kleuters terugziet maar …. vertel er ook bij dat de juf er soms een beetje raar zal uitzien.




Zeg ook dat hij/zij de vriendjes van de klas zal terugzien en dat ze opnieuw fijn kunnen samenspelen.

Maar het klasje zal er iets anders uitzien: sommige dingetjes zullen zijn er niet meer (bv
knuffels, zandtafel, keukenspulletjes,…).



Oefen alvast met het kind om de handjes goed te wassen (https://www.zorg-engezondheid.be/campagne-handjes-wassen-met-handige-hans).



Zie je het niet zitten dat je kleuter naar school komt en heb je ander opvangmogelijkheden: een
kleuter is niet verplicht om te komen. Ook een half dagje is mogelijk.

Meer informatie?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Tot maandag!
Juf Tamara, juf Tine, juf Heidi, juf Elien, juf Martine en juf Yente

