Opstart scholen vanaf 02 juni 2020
Beste ouder,
Corona dwingt ons te streven naar een ultiem evenwicht tussen de veiligheidsvoorschriften
en de pedagogische noden. Toch is het onze ambitie alle leerlingen nog de kans te geven les
te volgen in de school.
De huidige beperkte ‘keuze’ van het aantal lesdagen is daar een sprekend voorbeeld van.
We willen de scholen gefaseerd opstarten.
Concreet betekent dit:
- alle kleuters zijn vanaf 2 juni welkom op de school
- de leerlingen van het zesde, eerste en tweede leerjaar starten op dinsdag 2 juni
- de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar starten op vanaf 5 juni
Hoe de organisatie in de school van jouw kind verloopt vind je hieronder.
We zetten bewust in op het halen van maximale onderwijslestijden. Dit betekent dat alle
leerkrachten zich ten volle voor het lesgeven engageren.
Dit houdt eveneens in dat noodopvang - in de gegeven omstandigheden - dan ook slechts in
uiterste nood en mits akkoord van de directie kan gebeuren.
Wij verwachten dat u als ouder, in de mate dat dit mogelijk is, zelf instaat voor de opvang
van uw kind indien dit geen les heeft.
We zijn jullie dankbaar voor jullie begrip voor de uitzonderlijke situatie en we weten ons
gesterkt dat we op jullie inzet kunnen blijven rekenen.

Met vriendelijke groet
Het directieteam
SGKBO Geraardsbergen-Deftinge

Beste ouders,
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 mogen de kleuters terug naar school. Dat we samen het schooljaar
kunnen afsluiten maakt ons heel erg blij! Wij begrijpen ook dat jullie misschien wat ongerust
zijn over hoe het zal verlopen of misschien twijfelen om je kleuter(s) terug naar school te
brengen. De kleuters mogen terug naar school maar moeten dit niet!
Indien je je kleuter liever thuishoudt, hebben we hier zeker begrip voor maar vragen we wel om
ons hiervan te verwittigen.
Indien je kleuter wel naar school komt, lees dan zeker de onderstaande afspraken goed. Het zal
de eerste dagen een beetje aanpassen worden, maar we zijn ervan overtuigd dat het vlot zal
verlopen!
Ook willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan: de kleuters mogen in “feestkledij” naar
school komen omdat we het toch wel zeer fijn vinden dat wij ook mogen herbeginnen 
1. Naar school komen
 Breng je je kleuter naar school tussen 7.30u – 08.25u, mag je tot aan de deur van de gang
komen (NIET BINNEN!!) Doe zeker een mondmasker aan!

Volg de ORANJE pijlen om naar de deur te gaan en de BLAUWE pijlen om terug naar
de poort te gaan!
7.30u – 8.25u:

!

 Breng je je kleuter NA 8.25u, mag je niet meer op de speelplaats en komt je kleuter
alleen binnen (de kleuters spelen dan op de speelplaats)

8.25u – 8.40u:

!
!!!! Om 8.40u gaat de poort op slot !!!!
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2. Ophalen na school
 Kom je je kleuter ophalen tussen 15.35u – 16u, wacht je aan op de parking van Debcom.
De juf zal je kleuter laten oversteken en tot bij jou laten komen. Doe zeker een
mondmasker aan en hou een veilige afstand (1,5 meter) aan!

15.35u – 16u:

 Kom je je kleuter na 16u ophalen, mag je tot aan de deur van de gang komen (NIET
BINNEN!!)
Volg de ORANJE pijlen om naar de deur te gaan en de BLAUWE pijlen om terug naar
de poort te gaan!
16u – 17.30u:

3. Ochtend- en avondopvang

!

Laat vóór 1 juni 2020 weten of je kleuter in de ochtend-of avondopvang moet blijven aan
juf Karolien alsook ook het uur van brengen/ophalen.
Door een overlegmoment met alle juffen en de pedagogisch begeleider op dinsdag 2 juni zal
er dan GEEN avondopvang zijn.
Ook op deze data is er geen avondopvang mogelijk
 maandag 8 juni 2019 (vergadering)
 donderdag 18 juni 2020 (oudercontact)
 dinsdag 30 juni 2020 (halve dag school)
4. Warme maaltijden
Er mogen GEEN warme maaltijden worden gebracht, dus de kleuters brengen hun
boterhammen mee.
5. Vervoer van kleuters
Wij mogen GEEN kleuters thuis ophalen of terug naar huis brengen.
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6. Oudercontact op donderdag 18 juni.
Het oudercontact kan doorgaan zoals anders. We voorzien meer tijd tussen de ouders zodat
je op een veilige manier kan binnenkomen en buitengaan. De gesprekken zullen doorgaan in
de refter (poohberen en tijgers) en de bureau (konijntjes en knorretjes) óf bij mooi weer op
de speelplaats. De brief hiervan volgt nog.
7. Contractwerk Poohberen en tijgers
Wie wil mag de werkjes terug meegeven naar school. Dit is niet om te controleren of ze zijn
gemaakt, maar wel om te kijken wat er goed ging of waar er eventueel nog moeilijkheden
waren.
8. Afscheid tijgers (3e kleuterklas)
Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij op een leuke manier afscheid van de tijgers. Dit jaar
stond er een receptie gepland waarbij de knorretjes, konijntjes en poohberen de hapjes zelf
zouden maken. Door de corona vinden wij het beter om dit niet te doen en kiezen we zoals
vorig schooljaar voor een verrassingsontbijt (voor alle kleuters natuurlijk ). Hiervan krijgen
jullie ook nog een aparte brief.
Wat de sleepover (tijgers blijven een nachtje op school slapen) betreft, weten we voorlopig
nog niet of het mag doorgaan. De preventieadviseur houdt ons hierover verder op de hoogte.
9. Verjaardag vieren
Verjaardagen mogen nog steeds gevierd worden op school maar de traktatie moet
individueel verpakt zijn (bv ijsje, koek, yoghurt, pudding …). Zelf iets maken zoals bv.
pannenkoeken mag niet.
10. Zomerscholen
De zomerscholen worden in onderlinge afspraak met de andere directeurs NIET ingericht.

11. Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust! Je kan juf Karolien bereiken op 0472/76.39.73 of via mail:
karolien.noeldero@hotmail.com of vks.madeliefje@hotmail.com

Met vriendelijke groeten,
De kleuterjuffen

4

