Waarover gaat deze brief?
! Praktische info opstart schooljaar 2021-2022
Beste ouders,
Via deze brief geven we jullie graag wat meer info over de
opstart van het nieuwe schooljaar. We kijken ernaar uit om
jullie allemaal terug te zien!
In deze brief vind je alle info die je nodig hebt voor een vlotte
start.

Je bewaart deze brief dus best of hangt hem op een zichtbare plaats.

Kunnen de kinderen warm eten?
Ja! Onze refter gaat terug open en de kinderen kunnen warm eten op school.
Het menu vind je op onze website terug Menu (dewegel.be) .
Uw kind kan ’s morgens doorgeven in de klas of het boterhammen of warm eet.

Waar eten de boterham eters?
De boterhammen worden terug opgegeten in de refter.

Mijn kind is zijn boterhamdoos, zwemzak vergeten. Of mijn kind is jarig en kan de
traktatie niet alleen dragen. Mag ik dit naar de klas brengen?
Neen, de aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren wordt zoveel mogelijk beperkt.
U kan de brooddoos of zwemzak afgeven aan het secretariaat.

Moeten de kinderen van het 5de en 6de leerjaar een mondmasker dragen?
Neen, dat hoeft niet.
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Moet ik als ouder nog een mondmasker dragen als ik mijn kind naar school breng?
Ja, ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer
ze de school betreden.

Dragen de leerkrachten een mondmasker tijdens het lesgeven?
Tijdens het lesgeven in de eigen klas mogen leerkrachten een mondmasker achterwege
laten (bijvoorbeeld: tijdens het rondlopen in de klas, opschrijven aan het bord, …) Belangrijk
is wel dat er voldoende wordt geventileerd en verlucht. Buiten de klas als de afstand niet
gegarandeerd kan worden, dragen alle personeelsleden een mondmasker.
Leerkrachten in het kleuteronderwijs moeten geen mondmasker dragen.
In het contact met ouders (binnen en buiten) dragen leerkrachten een mondmasker.

Mag ik mijn kind met verkoudheidssymptomen naar school brengen?
We vragen u om nog steeds waakzaam te blijven. De kinderen op school zijn niet
gevaccineerd en het virus is nog steeds aanwezig in onze samenleving. We vragen aan alle
ouders om bij twijfel steeds de huisarts te contacteren.

Wat met de het afzetten van de kinderen op school?
Voor de kleuters:
De kleuterschool behoudt de zachte landing dat wil zeggen dat u ’s morgens kan meegaan
tot aan het kleuterhek en daar afscheid neemt. U kan uw kind brengen vanaf 8:15u tot 8:25u
daarna gaat het hekken dicht. Er staan 2 à 3 juffen klaar om uw kind mee te nemen naar de
klas. Voor kinderen is het vaak makkelijker als het afscheid kort en positief is. Zijn er toch
traantjes? Geen nood onze kleuterleerkrachten weten uit ervaring dat dit vaak niet lang duurt
en staan klaar om de kinderen te troosten!
Voor de lagere school:
De kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar verzamelen op de speelplaats. Het
girafhekken gaat open vanaf 08:15u en sluit om 8:25u. We vragen met aandrang om de
kinderen NIET te vroeg naar school te brengen. Voor 8:15u is er geen toezicht aan de poort
en op straat. De buitenschoolse kinderopvang voor school is een veiliger alternatief.

3/4

Alle kinderen gaan langs het girafhekken naar binnen. Het brandhekken (kant psychiatrie)
gebruiken we niet meer als ingang of uitgang. Alle kinderen zetten hun fiets in het grote
fietsenrek op de speelplaats.
Wat met de sportlessen en zwemlessen?
De zwem en sportlessen gaan gewoon door zonder mondmaskers.

Wat met het afhalen van de kinderen na schooltijd?
-

Peuters en kleuters: uw kind kan opgehaald worden aan de buitendeur van de
eigen klas. U komt binnen via de hoofdingang en wacht tot de juf/meester uw kind
meegeeft (zoals vorig schooljaar).

-

1ste leerjaar: u kan via het girafhekken binnengaan en uw kind afhalen bij de
juf/meester van het 1ste leerjaar. De kinderen verzamelen onder het afdak en aan de
blok van het 1ste leerjaar (zoals vorig schooljaar) Uw kind mag de school niet alleen
verlaten.

-

2de leerjaar: u kan via de hoofdingang binnengaan en uw kind afhalen bij de juf van
het 2de leerjaar en dit naast het secretariaat (zoals vorig schooljaar). Uw kind mag de
school niet alleen verlaten.

-

3de tot en met 6de leerjaar: spreek met uw kind een plaats af waar u zult staan. Uw
kind wordt overgestoken door de gemachtigde opzichter en komt naar u toe. Gelieve

niet op het voetpad voor de school te verzamelen.
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Afbeelding met dank aan de ouderraad, werkgroep verkeersveiligheid naar aanleiding van de actie
‘gelukszebra’s’.

