You don’t understand this letter?
Vous ne comprenez pas bien le contenu?
Contact: Kristien Franck 0485/734447
OPSTART LESSEN eerste leerjaar vanaf vrijdag 15 mei 2020
Antwerpen, 11/05/2020
Beste ouders
Vanaf vrijdag 15 mei mag uw zoon/dochter een beperkt aantal dagen terug naar school. Wij
werkten een regeling uit om de veiligheid van de kinderen en leerkrachten zo veel mogelijk
te bewaken. Het is dan ook erg belangrijk dat u onderstaande afspraken respecteert.

Lesdagen voor het eerste leerjaar
vrijdag 15/5

Les van 8.25 uur tot 15.10 uur

dinsdag 19/5

Les van 8.25 uur tot 15.10 uur

dinsdag 26/5

Les van 8.25 uur tot 15.10 uur

vrijdag 29/5

Les van 8.25 uur tot 15.10 uur

Wij verwachten dat de Nationale Veiligheidsraad tegen het einde van de maand mei een
nieuwe fase aankondigt. De regeling voor de maand juni volgt in een volgende brief.

Belangrijke afspraken
1. De leerlingen komen in hun zomeruniform naar school.
2. De leerlingen worden gebracht tot aan de gele poort Eikenstraat. De poort gaat open
om 8.15 uur. Er is GEEN voorbewaking. De kinderen gaan rechtstreeks naar de klas
tussen 8.15 uur en 8.25 uur.
3. We starten STIPT om 8.25 uur en rekenen erop dat iedereen op tijd op school
aanwezig is.
4. De lesdag eindigt om 15.10 uur. Leerlingen die alleen naar huis mogen, verlaten dan
de school. U kan uw zoon/dochter ophalen aan de gele poort om 15.10 uur. Ook hier
vragen wij om STIPT op te halen omwille van de veiligheidsmaatregelen.
5. De school sluit om 16 uur. Er is GEEN nabewaking omdat wij de veiligheid niet
kunnen waarborgen.

Mededelingen
•

Hebt u een (ander) kind in de opvang (geen les)? Deze kinderen worden opgevangen
in kleine groepen afgeschermd van de kinderen die les volgen. Deze leerlingen
worden gebracht en opgehaald via de DEUR Lange Nieuwstraat. U kan uw kind in de
opvang ophalen om 15.25 uur (op woensdag om 12.05 uur).

•

We organiseren geen oudercontacten in juni voor de ganse school. Indien er toch
nog een oudergesprek nodig is, zal dit op afspraak gebeuren. Juf Tine volgt de
organisatie hiervan op.

Veilig opnieuw starten: hoe pakt de school dit aan?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. We volgen
steeds de richtlijnen die we van de overheid krijgen.
Wij kunnen uiteraard nooit uitsluiten dat een kind ziek wordt (besmetting kan ook op
straat, in een park, in winkels, …).
Welke maatregelen nemen we als school?
• Leerkrachten en ander personeel dragen een face shield en/of mondmasker.
• De kinderen worden in kleine groepen van maximum 12 leerlingen opgevangen
(ook tijdens de lessen die zullen doorgaan).
• De kinderen van de opvang worden gescheiden van de leerlingen die les volgen.
• Er is alcoholgel in iedere klas, kinderen worden verplicht om vaak de handen te
wassen.
• Er zijn aparte speeltijden, we eten in de klas, beperkt aantal kinderen in de
toiletten toegelaten.
• Er komen GEEN ouders meer in het schoolgebouw.
• Kinderen met ziektesymptomen worden meteen uit de klassen verwijderd en
moeten opgehaald worden.

Wij houden u op de hoogte indien er nieuwe maatregelen volgen. Hou zeker ook onze
facebookpagina (Basisschool De Dames) of de website (www.basisschooldedames.be) in de
gaten voor updates. Indien u vragen hebt, bezorgd bent,… kan u steeds contact opnemen
met de school en vragen naar de directie, Kristien Franck.
Vriendelijke groeten
Kristien Franck, directeur en het ganse schoolteam
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