GBS De Negensprong
Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg
02 759 96 22 – denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

Beste ouder
Het volledige Vlaamse onderwijs schakelt naar fase oranje uiterlijk tegen de herfstvakantie.
Na overleg met onze preventie-adviseur, zijn onderstaande maatregelen van kracht in onze school
vanaf maandag 26 oktober.
LESUREN

De lessen gaan alle dagen door van 8.30u. tot 15.30u., op woensdag tot 12.15u.
Gelieve ’s ochtends op tijd te komen.
Gelieve je kind zo veel als mogelijk om 15.30u. op te halen.
Ferm verzorgt de (betalende) voor- en naschoolse opvang voor de kinderen die niet
opgehaald kunnen worden. Weet dat kinderen uit verschillende klasgroepen hier samen
komen.
Alle gymlessen gaan door.
De lessen levensbeschouwing in de lagere school gaan gewoon door.
(Onder voorbehoud van wijzigen na het vakbondsoverleg op 29 oktober 2020.)

WANNEER BRENGEN?

▪

Tussen 8.15u. en 8.30u.

▪

Eén persoon brengt het kind naar de schoolpoort.

▪

Je zet je kind ’s morgens af aan de schoolpoort.
Tip: Grotere kinderen kan je alleen laten uitstappen aan
de kus- en rijzone.

▪

Je bent verplicht om een mondmasker te dragen in
de schoolomgeving.

▪

Je kind gaat nadien onmiddellijk naar de eigen klas.

WANNEER HALEN?

▪

De kinderen kunnen opgehaald worden tussen 15.30u. en 15.45u.

▪

Eén (groot)ouder haalt het/de kind(eren) op.

▪

We voorzien een kwartier ophaaltijd. Op die manier wil de school, ouders
de kans geven om de kinderen gespreid te komen ophalen.

▪

Je gaat binnen langs de poort tussen de 2 gebouwen.
o

Kom gespreid naar school, zodat er geen samenscholing ontstaat.

o

Je houdt afstand van andere ouders.

o

De leerkracht laat je kind naar jou komen.

o

Je draagt verplicht een mondmasker.

VEILIGHEID EERST!

▪

Geplande uitstappen gaan, tot nader bericht, niet meer door.

▪

Het personeel en de leerkrachten dragen altijd een mondmasker.
Enkel de kleuterleerkrachten mogen in hun klaslokaal hun masker afzetten.

▪

Middageten doen we per klasgroep in de eetzaal (kleuterschool) of in de klas (lagere
school).
Soep kan per maand besteld worden via Gimme. Warme maaltijd kunnen tot nader bericht
niet besteld worden.

▪

Geen traktaties bij verjaardagen.

▪

Zieke kinderen blijven thuis! Verwittig voor 8.30u. het secretariaat bij ziekte.

QUARANTAINE / CORONABESMETTING BINNEN HET GEZIN

Mocht je zelf geconfronteerd worden met een quarantaine of besmetting binnen
het gezin, vragen wij jou om dit te melden aan de school. Op die manier kunnen de
voorgeschreven richtlijnen correct opgevolgd worden.

NOG VRAGEN?

Aarzel niet om contact op te nemen!

Neem een kijkje op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
of neem contact op met de directie 02/ 759 96 22 of Annelies.Philips@kortenberg.be

Wij vragen jou tot slot om extra alert en waakzaam te zijn. Zo zorgen we goed voor onszelf en voor
elkaar.
Vriendelijke groet
Annelies Philips - Directeur

