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Heffen, 22 maart ’21
Beste ouders
Gisterenavond communiceerde de minister over extra maatregelen voor het basisonderwijs.
Vandaag stuurden we onze schoolorganisatie verder bij.
Klasgroepen werden tijdens lesactiviteiten reeds geruime tijd gescheiden gehouden. Nu is dit
ook zo voor de speeltijden en het eetmoment. Gespreid over drie momenten plannen we
een pauze in de voor- en in de namiddag. Over de middag eten de kinderen in de klas en
spelen ze beperkte tijd buiten. Om de speelplaats vrij te geven voor andere klassen,
verblijven de kinderen langer dan anders in de klas.
Kinderen die over de middag over huis gaan, verwelkomen we terug tussen 12u50 en 13u05
langs de Hooiendonkstraat.
Om de drukte aan de poort (Hooiendonkstraat) te spreiden op het einde van een lesdag
hanteren we onderstaande volgorde:
Woensdag
15u25 Kleuters worden afgehaald
12u05
15u30 Voetgangers lagere school worden afgehaald
12u10
15u35 Fietsers verlaten de school
12u15
Tot 16u ophalen van kinderen via poort Hooiendonkstraat
Vanaf 16u ophalen van kinderen via de voordeur
Voor- en naschoolse opvang organiseren we buiten (kleuter en lager apart). Alle klassen
hierin gescheiden houden is niet realiseerbaar. Vandaar de vraag om in de mate van het
mogelijke kinderen te brengen en op te halen aansluitend bij de lesuren en zo contacten
over klasgroepen heen mee in te perken.
De schoolbus rijdt niet tot paasvakantie aangezien collectief vervoer niet mag doorgaan.
Op woensdag kunnen richten we dus geen vervoer in naar FERM in Leest.
Lessen bewegingsopvoeding gaan maximaal buiten door.
Een mondmasker is verplicht op school voor alle volwassenen en kinderen van L5 en L6.
Geplande uitstappen naar een theater (indoor) worden terug afgelast.
Afstand houden, ventileren en handhygiëne blijven cruciaal voor iedereen.
We hopen dat deze extra inspanningen ervoor zorgen dat contactonderwijs voor alle
kinderen gegarandeerd kan blijven.
Met vriendelijke groet
Geert Mariën
Directeur

