Na de paasvakantie
Geluwe, 17/04/2021
Beste ouder(s)
We zijn blij dat we uw kind(eren) opnieuw kunnen verwelkomen op school op maandag 19 april. We hopen
dat de coronacijfers blijven dalen, zodat we nu een ‘normaal’ derde trimester tegemoet gaan.
Hier zijn opnieuw enkele concrete afspraken om de organisatie vlot te laten verlopen.
BINNENKOMEN EN VERLATEN VAN DE SCHOOL
•
•
•
•

De kinderen komen zelfstandig de schoolpoort binnen, met uitzondering van de peuters. Een
peuter mag begeleid worden door één persoon tot op de speelplaats, bij de juf van de klas.
We vragen vriendelijk dat uw kind de handen reeds thuis ontsmet voor het naar school komt.
Er zijn opnieuw huisrijen.
De kinderen worden afgehaald zoals voorheen aan de schoolpoort. Hierbij moet er maximaal
rekening gehouden worden met de veiligheid:
o slechts één persoon kan een kind naar school brengen of ophalen
o dragen van een mondmasker is verplicht
o de afstand van 1,5 m tussen ouders onderling moet bewaard blijven
o verzamelen in groepjes kan echt niet

MAALTIJDEN
•

Er is opnieuw mogelijkheid om een warme maaltijd te eten op school.

PEDAGOGISCHE WERKDAG
•

De pedagogische werkdag die uitgesteld werd naar maandag 26 april, gaat NIET door. Op die dag
is er gewoon les zoals anders.

LAGER ONDERWIJS – taken paaspauze en toetsen
•
•

De leerlingen van het lager onderwijs kregen taken mee om af te werken tijdens de week voor de
paasvakantie. Deze taken moeten ze ingevuld terug meenemen naar school op maandag 19 april.
De eerste dagen zal er aandacht besteed worden aan herhaling om indien nodig vanaf donderdag
voorziene toetsen (van voor de paasvakantie) af te nemen.

Alvast tot maandag !
Met vriendelijke groet
Directie Jos Depoortere en Kristien Staessens
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