Beste ouders,
Vanaf vrijdag 15 mei 2020 start de school op voor het eerste, tweede en zesde leerjaar.
Alvorens de leerlingen terug naar school konden komen, moesten we een positief advies
krijgen van de preventieadviseur. Het resultaat was prima: klasschikking, hygiënische
maatregelen, hygiënische materialen.
De voorbije dagen hebben we de tijd genomen om de risicoanalyse grondig uit te voeren. De
veiligheid van onze leerlingen en schoolteam staat immers boven alles.
Wij zijn dus blij dat we terug leerlingen op de school mogen verwelkomen, al zal dit onder
andere omstandigheden gebeuren dan voor de coronacrisis.
Wij zijn ervan overtuigd dat het ook voor de leerlingen een blij weerzien zal zijn.
In naam van het hele team wens ik jullie een goede gezondheid toe.
Klassamenstelling, klasindeling en organisatie van de lessen:
De klassen1, 2 en 6 worden in twee groepen verdeeld en krijgen les op vaste dagen.
Het eerste leerjaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. ( aparte brief met schema
per klas volgt)
Het tweede leerjaar op maandag, dinsdag, en donderdag en vrijdag. (aparte brief met
schema per klas volgt)
Het zesde leerjaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. (aparte brief met schema
per klas volgt)
Voor ouders die noodopvang ( enkel indien beide ouders buitenshuis werken) nodig hebben
voor kinderen die geen les hebben kan de noodopvang doorgaan. Dit wel op voorhand
aanvragen of melden. ( 0476/419600 of g.cornu@kohamme.be) Met deze gegevens konden
we de opstart van de lessen garanderen.
De vooropvang, het middagtoezicht en naschoolse opvang is betalend. De noodopvang is
niet betalend want dat gaat door tijdens de gewone schooluren.
De kinderen die les krijgen, kunnen over de middag naar huis gaan volgens strikte regels .
De kinderen die blijven eten zullen in hun klas blijven om te eten. We kunnen de veiligheid
van de verschillende leerlingenstromen van kleuters en lagere schoolkinderen in- en uit de
school aan de poort anders niet garanderen. Waarschijnlijk heeft u hiervoor begrip.
Vrijdag 15 mei is een probeer-dag: wij oefenen het onthaal aan de poorten, het
binnenkomen op de speelplaatsen en de klassen, handen wassen, verspreid spelen, het
verlaten van de school, enz.
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is het Hemelvaartweekend : geen school !

Toegang tot de school en uitgang van de school:
De school is enkel toegankelijk voor kinderen, niet voor ouders. Mag ik je vriendelijk
vragen om een mondmasker te dragen bij het brengen van je kind.
Derden worden alleen toegelaten na telefonische afspraak (0476/419600).
Aan de poort staan leerkrachten die het onthaal verzorgen en de kinderen begeleiden.
Voor Zogge 74 ( kleuterschool ) betreden de kinderen de school aan de beugel van het
kleuterpad . Zij worden ook daar weer opgehaald . Afstand houden a.u.b!
Voor Zogge 18 ( lager) komen de leerlingen via de witte poort de school binnen en buiten.

Mondmaskers / spatmaskers:
Niet voor kinderen, wel voor het team.

Speeltijden:
De kinderen spelen verspreid om de groepjes zo goed mogelijk te kunnen behouden.

Nog dit:
Is je kind ziek? Dan mag het niet naar school komen ! Wil dan a.u.b. de school verwittigen.
Wordt een kind ziek tijdens de lesuren? Dan worden de ouders verwittigd om hun kind
onmiddellijk op te halen.
Rita Buggenhout
Directeur

