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In deze EXTRA-nieuwsbrief geven we u een update over de
regelingen vanaf vrijdag 15 mei !
We verwijzen ook graag naar de vorige nieuwsbrief (1 mei) waar u
ook heel wat info kon vinden.

1) HOE ORGANISEREN WIJ HET ?
Wanneer?
Eerste periode:
1ste lj
2de lj
6de lj

Vrijdag
15 mei
les
les
les

Maandag
18 mei
les
les
les

Dinsdag
19 mei
les
les
les

Woensdag
20 mei
geen les
geen les
geen les

Donderdag
21 mei

Vrijdag
22 mei

Hemelvaartweekend
vrije dagen

Volgende weken / periodes:
1ste lj
2de lj
6de lj

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

les
les
les

les
les
geen les

geen les
geen les
geen les

les
les
les

les
les
geen les

Op dagen dat er geen les is voor de leerlingen, kunnen ze wel naar de
opvang komen. Natuurlijk enkel als ze tot de doelgroep behoren !
2) VEILIGHEID: aanpassingen op school
KINDEREN DIE ZIEK ZIJN… BLIJVEN THUIS !
 Bij aankomst op school wordt van iedereen de koorts opgenomen
(van op afstand !)
 Wordt uw kind ziek op school, dan wordt het uit de groep gehaald.
 De ouders worden meteen gecontacteerd om het te komen ophalen.
SOCIAL DISTANCING: afstand houden (1,5 m) en IN DEZELFDE
‘BUBBEL’ blijven:
 Bij de voor- en naschoolse opvang worden de kinderen van 1ste, 2de
en 6de lj apart van de anderen opgevangen.
 Vanaf 8 uur is de school geopend voor de kinderen die niet naar de
voorschoolse opvang gaan. Als de kinderen aankomen, dan gaan ze
onmiddellijk naar het lokaal van hun eigen groep. Dit wordt
hen de eerste dag aangeduid.
 De kinderen krijgen les in kleinere groepen in aparte lokalen.
 Er wordt zo veel als mogelijk buiten les gegeven.
 In de speeltijden blijven de kinderen in hun groep (bubbel). We
zorgen voor zones op de speelplaats. En ook voor speeltijden op
verschillende momenten.
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 Ieder brengt zijn picknick mee. Er wordt in het eigen lokaal gegeten.
IEDEREEN BLIJFT OP SCHOOL OVER DE MIDDAG !
 Vergeet ook je stuk fruit en je koek niet !
 Externen (ook ouders) worden NIET op school toegelaten !
HANDHYGIËNE (en andere hygiëne):
 Handen worden regelmatig gewassen! Bij aankomst op school en
bij het verlaten van de school !
 We voorzien extra-waspunten, zodat handen kunnen gewassen
worden van bij het betreden van de speelplaats.
 Ook op veel andere momenten van de dag is handen wassen
verplicht!
 Water drinken: elk kind zorgt voor een hervulbare fles (plasticfles
of drinkbus). De drinkfonteintjes zijn afgesloten en de bekers
worden niet gebruikt !
 Alle materialen (ook banken, schakelaars, klinken,…) worden na
gebruik gereinigd met water en zeep !
 Lokalen worden dagelijks gereinigd !
SCHOOLBUS:
We kunnen het leerlingenvervoer NIET laten doorgaan, omdat dit niet
veilig kan. In onze mini-busjes kunnen we niet genoeg afstand houden !
3) WERKBUNDELS preteaching:
Voor alle kinderen die géén les kunnen volgen blijven we werkbundels
maken en aan huis bezorgen.
Voor de kinderen van 1ste, 2de en 6de leerjaar zijn er enkel taken voor de
dagen dat ze geen les krijgen. Zij krijgen hun bundel in de klas.
Let op: zij brengen hun ingevulde bundels van de voorbije weken mee
naar school op 15 mei !!! Hiermee kan de leraar de beginsituatie bepalen.

1)

RICHTLIJNEN:

De richtlijnen voor opvang blijven dezelfde: De opvang is ENKEL voor
kinderen waarvan de ouders beiden buitenshuis moeten werken en die
een attest van hun werkgever hebben ! Let op: ATTEST = verplicht
Wie naar de opvang komt, brengt ook picknick, stuk fruit en koek mee !
2)

NOODOPVANG OP SCHOOL:

Voorlopig zal de opvang op school blijven doorgaan. Als dit verandert,
omdat er teveel kinderen naar de noodopvang moeten komen, dan laten
we u dit zeker weten !
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3)

BELANGRIJK:

Wie opvang nodig heeft verwittigt de school VOORAF via:
info@sjb2.be .
 Geef dit ten laatste op zondag door voor de hele week !!
Dit is ECHT NODIG !! Door de combinatie van lesgeven en opvang stijgt
de druk voor de school… Indien nodig willen we snel kunnen ingrijpen en
onze opvang aanpassen.
4)

VEILIGHEID: aanpassingen op school

Ook de veiligheidsmaatregelen voor de noodopvang worden verstrengd !
Het zijn perfect dezelfde maatregelen als voor de kinderen die les
volgen: afstand houden / in dezelfde bubbel blijven / handhygiëne / zieke
kinderen blijven thuis.
Ook voor hen: als ze op school aankomen na 8 uur ’s morgens gaan ze
onmiddellijk naar het lokaal van hun eigen groep. Dit wordt hen de
eerste dag aangeduid. (enkel vanaf 15 mei !!)
5)

WERKBUNDELS preteaching:

Kinderen die naar de opvang komen, brengen hun werkbundel mee !
En… zij mogen hun ingevulde bundels van de voorbije weken ook
meebrengen.

D

Voor de kinderen die NIET naar de les mogen komen en ook niet naar de
opvang, blijven de werkbundels hun band met de school.
Onze leraren doen hun uiterste best om de leerstof zo goed
mogelijk bij uw kind te krijgen !
Als u toevallig in de buurt van de school bent, mag u de ingevulde
bundels in de brievenbus van de school stoppen. Stop ze in een grote
omslag of een plasticzak !! NIET komen afgeven in de klas !!
Wij bezorgen de bundels wel aan de leraar.
Let op: dit is geen essentiële verplaatsing, dus doe dat enkel als u toch
in de buurt moet zijn !

D

Een oproep naar iedereen: houdt u aan de
maatregelen !!
Hopelijk kunnen we dan snel uw kinderen
terug op school verwelkomen !
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