Algemene ouderbrief kleuter en lager bij de tweede opstart
van KOHa Zogge.
Beste ouder(s)
Het moment is aangebroken om terug naar school te komen. Onze deuren staan wagenwijd voor
jullie open. De leerkrachten zijn er klaar voor en alles is in het werk gesteld om de school heel
hygiënisch en veilig te kunnen opstarten.
De kinderen van het 1ste , 2de en 6de leerjaar zullen hierover zeker al verteld hebben. Zij hebben tijd
gekregen om te wennen, om de handen veelvuldig te kunnen wassen en te ontsmetten, om apart in
hun groepje te spelen, om opnieuw fijne lessen te krijgen. Ik meld hier heel graag dat jullie als
ouders enorm jullie best hebben gedaan om je kapoenen in deze moeilijke tijd te begeleiden in het
afstandsleren. Dikke duim!
Ook voor de kleuters en de kinderen van 3de , 4de en 5de leerjaar zal de terugkeer naar de school heel
vlot verlopen! De klasleerkrachten sturen jullie daarover nog een bericht met de praktische zaken.
We verwachten de kleuters ( K1, K2 en K3) vanaf 2 juni :
- brengen aan de beugel : afstand houden en mondmasker voor volwassenen
- te voet afhalen op het kaatsplein ( verkeersvrij)
- noodopvang en pre-teaching wordt niet langer aangeboden
We verwachten de kinderen ( L1,L2,L3,L4,L5 en L6) van de lagere school in groepjes vanaf 8 juni:
- groep 2 : op maandag en donderdag
zie praktische info van de juf voor de verdeling
- groep 1 : op dinsdag en vrijdag
van de groepen
- pre-teaching wordt niet langer aangeboden
- noodopvang met attest en mits 2 dagen op voorhand aan te vragen( g.cornu@kohamme.be)
Enkele algemene zaken :
- Ouders (grootouders) dragen een mondmasker bij het brengen en afhalen van
hun (klein-) kind. Onze preventiedienst wijst er nog eens op dat dit verplicht is
aan de scholen !
- De afstandsregel van 1,5 meter is meer dan ooit belangrijk want er zal meer
volk aan de poort staan !
- Er is nog noodopvang voor de lagere school voor wie geen les heeft die dag :
enkel met een attest of motivatie van de werkgever van de ouders – te
bezorgen aan juf Gina !
- Voor- en naschoolse opvang voor kleuters en L1 en L2 blijft in de kleuterschool
zoals voorheen.
- Voor- en naschoolse opvang voor de klassen L3 tot en met L6 blijft in de
lagere school zoals voorheen.

We zien elkaar heel snel terug!
Rita Buggenhout, directeur

