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Betreft: opstart schooljaar 2020-2021

Beste ouders,
1 september komt dichterbij en ik ben blij te mogen zeggen dat we de
schoolwerking ‘redelijk normaal’ kunnen opstarten. Meerbepaald in
pandemieniveau geel: met grote waakzaamheid.
Omdat er momenteel nog te veel onduidelijkheden zijn over het wel of
niet organiseren van een openklasdag eind augustus en dit in
tegenstrijd is met de bubbel van vijf, hebben we op dit moment beslist
om deze niet te laten doorgaan.
We hopen jullie via de digitale weg zoveel informatie als mogelijk te
kunnen geven.
Jullie zullen ongetwijfeld enkele vragen hebben w.b. de
schoolwerking. Ik probeerde de belangrijkste zaken in het schema
hieronder samen te vatten. Aarzel niet om me te mailen bij
onduidelijkheden of verdere vragen.
De werking van de klas volgt nog in een afzonderlijke mail.
Aankomst en vertrek op De kinderen worden afgezet aan de
school
schoolpoort (zoals eind juni) en gaan
zelfstandig de school binnen.
Om 16:00 uur (op woensdag om 11:40
en op vrijdag om 15:00 uur) komen we
met de kinderen per klas naar buiten
onder begeleiding van de leerkracht. De

kinderen die in de opvang (of in de
studie) blijven, worden naar buiten
begeleid wanneer er aangebeld wordt.
Volwassenen dragen een mondmasker!
Verkeer

Volgens de laatste berichtgeving vanuit
de stad zou de verkeerssituatie opnieuw
hetzelfde zijn zoals in juni. Dat wil
zeggen dat het stukje voor de school
afgesloten wordt voor auto’s. Update
volgt nog.

Maaltijden/opvang/
studie

De maaltijden mogen opnieuw zoals
vroeger georganiseerd worden (alle
kinderen mogen samen zitten – we
voorzien een planning per twee
klassen).
Er zijn warme maaltijden op school
mogelijk (geen soep).
Inschrijven voor
maaltijden/opvang/studie doe je via dit
formulier voor de eerste week van
september:
https://forms.gle/iVHn7YKTcfC64pyAA
Er is studie voorzien vanaf het tweede
leerjaar tot en met het zesde leerjaar.
Dit vanaf de tweede week van
september.

Zwemmen

Zwemmen wordt georganiseerd na de
herfstvakantie (tenzij er omwille van de
maatregelen nog iets wijzigt).
De kalender volgt nog.

Spelen

Normale werking. De leerlingen mogen
gebruikmaken van speeltuigen
en speelgoed in openlucht, op
voorwaarde dat ze voor en na het
spelen de handen wassen. De toestellen
hoeven na gebruik niet gereinigd te
worden.

Handhygiëne

Er is opnieuw extra aandacht voor
handhygiëne.
We installeerden een zeepdispenser en
doekjes in elke klas en in de sanitaire
gedeeltes.

Verluchting

De klassen worden zoveel mogelijk
verlucht.

Social distance (1,5
meter)
Mondmaskers

Kleuteronderwijs
o

Afstand houden bij contacten tussen
volwassenen.

o

Geen afstand houden bij contacten
tussen personeel en kleuters en
tussen kleuters onderling.

o

Personeel draagt mondmasker als de
afstand niet kan gegarandeerd
worden.

Lager onderwijs
o

Afstand houden bij contacten tussen
volwassenen.

o

Afstand houden bij contacten tussen
personeel en leerlingen.

o

Geen afstand houden tussen
leerlingen.

o

Personeel draagt mondmasker als de
afstand niet kan gegarandeerd
worden.

Onderhoud

De klassen worden regelmatig
gereinigd.

Gezondheidsfiche

Graag de gezondheidsfiche invullen:
https://forms.gle/Yjk2p9nmMiYJSoTz8

Privacywetgeving

Graag het formulier invullen:
https://forms.gle/6vuUZWTf2MUoqkQr6

Al deze maatregelen zijn op dit moment genomen. Het is mogelijk
dat er nog wijzigingen gebeuren.

JAARTHEMA 2020-2021
Dit schooljaar werken we het jaarthema uit aan de hand van het
volgende boek (in het kader van taalbeleid):

We voorzien opnieuw een leuke eerste schooldag in dit thema.
Elke leerling mag hiervoor in een ‘touch of’ rood naar school
komen.
OPROEP: Wie thuis nog leesboeken of prentenboeken heeft die hij niet
meer gebruikt, mag deze afgeven op school. We kunnen deze
gebruiken in het kader van ons jaarthema.

Ik hoop dat we opnieuw een boeiend schooljaar tegemoet kunnen gaan
ondanks de coronacrisis die reeds heel wat impact gehad heeft op ons
leven.
Verdere informatie (of wijzigingen) zal (zullen) nog volgen.
Opmerking: gelieve wijzigingen in e-mailadressen/telefoonnummers
tijdig door te geven via directie@rodenburgschool.be

Met vriendelijke groeten,
Stephanie Bastoen
directeur

