27 augustus 2020

NIEUWSBRIEF GBS DE SCHAKEL
Beste ouder,
De vakantie loopt op zijn einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur.
Bij de start van dit bijzondere schooljaar willen we u al informeren over enkele zaken.

Kleurcodes in het onderwijs
Zoals u vast in de media vernomen heeft, zal het onderwijs starten in code geel.
Er zijn 4 codes:
- groen: het virus is niet meer aanwezig of er is een vaccin
- geel: het virus is aanwezig in de samenleving
- oranje: het virus is in grotere mate aanwezig in de samenleving
- rood: het virus is heel sterk aanwezig in de samenleving
Bij al deze kleurcodes is het de bedoeling dat de school zowel voor kleuters als lagere
schoolkinderen voltijds open blijft. Dus uw kind kan normaal gewoon naar school komen voor
de rest van het schooljaar.
De kinderen mogen op de speelplaats ook gewoon door elkaar spelen, zonder dat dit nog
in klasbubbels dient te gebeuren.
Voor het turnen in de lagere school brengen de kinderen hun turngerief terug mee, ook dit
mag terug gewoon doorgaan.
Op dit moment mogen we met de kinderen nog niet gaan zwemmen in Zundert. Zogauw dit
terug mag, brengen we u op de hoogte.
De kleuterjuf hoeft bij haar kleuters geen mondmasker te dragen. Wel als ze in contact komt
met andere volwassenen.
In de lagere school moeten alle leerkrachten altijd een mondmasker dragen. Behalve als ze
een uitleg achter een groot plexischerm geven.
Afhankelijk van de kleurcode verandert er soms iets voor de kinderen en leerkrachten.
Dat heeft vooral met uitstappen en het toelaten van bezoekers op school te maken.
De gewone klaswerking op school kan normaal in alle codes terug gewoon doorgaan.
Moest er toch een uitbraak van het virus bij kinderen of leerkrachten zijn, dan kan het dat er
na een crisisoverleg wel speciale, tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden.
Maar dit hopen we zo goed mogelijk te vermijden door:
- goede handhygiëne bij kinderen en personeel
- extra poetsbeurten (Waarvoor veel dank in de eerste plaats aan het poetspersoneel
! Merci !)
- Veelvuldig ontmetten van materiaal

-

Veel ventileren van lokalen en gangen => als het kouder wordt zorg dan dat uw kind
een extra trui mee naar school heeft
Het middageten in de kleuterschool gebeurt in klasbubbels.
Het middageten in de lagere school gebeurt in de klas zelf.
Alle kinderen kunnen terug drinken van de school consumeren.
Denk eraan: elke vrijdag is het waterdag. Gelieve uw kind dan zelf water mee te
geven.
Het ophalen en afhalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort. En ouders
dragen hierbij een mondmasker.
Kleuters worden door naamafroeping aan de poort opgehaald.
Voor de lagere school kunnen kinderen de school verlaten met een leerkracht die de
rij tot aan de kerk doet.
Of als u uw kind met de auto komt afhalen, dan is er voor de kinderen van het eerste,
tweede en derde de uitgang langs de nieuwe weg (zijkant school).
En de kinderen van het vierde, vijfde en zesde wachten aan de voorzijde op hun
ouders. Er is ruimte om te wachten voorzien.
Verder passen we de uitgewerkte draaiboeken per kleurcode zo goed mogelijk toe.
Bij een wijziging naar een andere kleur, communiceren we zo snel mogelijk de
concrete veranderingen aan kinderen en ouders.

Is uw kind ziek:
Stuur het niet naar school. Raadpleeg een arts en verwittig de school.
Uw kind wordt ziek op school.
Wanneer dit gebeurt wordt het kind naar een apart lokaal gebracht, waar het samen met
een leerkracht wacht op de komst van een ouder. Een ziek kind wordt best zo snel mogelijk
afgehaald en verder opgevolgd door een arts.
Komt uw kind na een vakantie uit een land met code oranje of rood, gelieve dan de
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen toe te passen.
Bij een vermoeden van COVID- 19, gelieve steeds de school te verwittigen. En is het virus vast
gesteld bij een gezinslid, moet u ook naar het gratis nummer van de gemeente bellen:
0800/23 310. Dit nummer is 24 u op 24 u bereikbaar. En ze zullen de eerste opvolging regelen.

Nieuwe weg naast de school
Deze nieuwe weg naast de school zal tegen 1 september zo goed als klaar zijn. Hij dient om
de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verhogen. Fietsers en voetgangers
moeten de rode weg gebruiken. Deze is afgescheiden van deze van het andere verkeer.
De weg voor de auto’s en de nieuwe parkeerplaatsen vragen we voor te behouden voor
het personeel.
In september zal men de laatste dingen komen afwerken, dus het kan voorkomen dat er op
sommige dagen nog gewerkt wordt. Er wordt voor gezorgd dat voetgangers en fietsers
zoveel mogelijk doorgang hebben.
Gelieve uw kind met de fiets of te voet te laten komen.
En komt u toch met de wagen, gelieve deze aan de straatkant of op de grote parking aan
het voetbalveld te plaatsen.
Waarvoor dank !

Directie
Aangezien er 3 vestigingen zijn voor onze directie, is deze niet altijd bij ons op school
aanwezig. U kan steeds bij juf Ans (directie-assistente) terecht en anders is directeur Stef
Lambrechts bereikbaar op het nummer 03/313 81 63 of op stef.lambrechts@brecht.be

Info-avonden
Onze info-avonden staan extra vroeg gepland, zodat u snel geïnformeerd wordt over de
werking van de klassen. We vragen met aandrang om liefst maar 1 persoon per kind met
mondmasker naar de info-avond te laten komen i.v.m. het spreiden van het aantal mensen
op school.
De info-avonden starten telkens om 19 u 30:
- dinsdag 1 september : K0 (gele klas), K3 (rode klas), L1 en L6
- woensdag 2 september: K1 (groene klas), L2 en L4
- donderdag 3 september: K2 (blauwe klas), L3 en L5
We wensen iedereen een fijne start van het schooljaar !

