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Beste ouder en leerling
In onderstaande infobrief vind je heel wat praktische informatie terug over de opstart van De Negensprong op
dinsdag 1 september. Lees deze informatie aandachtig door.

TERUG NAAR SCHOOL:

FASE GEEL

met verhoogde waakzaamheid
De Vlaamse Onderwijspartners beslisten vorige week
om het volledige onderwijs te laten starten in
pandemieniveau GEEL met verhoogde waakzaamheid.
Het centrale uitgangspunt is dat men het recht op
maximaal leren wil garanderen zonder daarbij de

Wat als je terugkomt uit een
land met code ORANJE of ROOD?
Je komt terug uit een land met code oranje en je
kind gaat vrijwillig in quarantaine:
•

Je verwittigt je school.

•

Je school zal de afwezigheid wettigen.

•

Je legt een bewijsstuk voor over de terugkeer
naar België.

veiligheid van de leerlingen en het onderwijspersoneel
uit het oog te verliezen.
De Negensprong focust, op advies van de
preventieadviseur, vooral op klasbubbels in de
binnenruimtes, verluchting, handhygiëne en social
distancing bij contacten tussen volwassenen.

MONDMASKERS
•

Leerlingen uit het basisonderwijs hoeven geen

Je komt terug uit een land met code rood en je
kind moet in quarantaine:
•

Je verwittigt je school.

•

Je neemt contact op met je huisarts en laat je
testen. Dit is een wettelijke verplichting.

•

Je krijgt van je arts een quarantaine-attest.

•

Je bezorgt het quarantaine-attest aan je
school. Hiermee is de afwezigheid van je kind
gewettigd.

mondmasker te dragen.
•

Personeel draagt mondmasker.

•

Personeel moet geen mondmasker dragen
wanneer ze in contact komen met kleuters,

ZIEK? Dan blijf je thuis!
Is je kind ziek? Dan blijft het thuis!
Verwittig zeker voor 8.30u. het secretariaat om de

ongeacht de afstand. Tijdens het lesgeven vooraan

•

afwezigheid te melden (02/759 96 22).

in de klas, kunnen leerkrachten ook een face

Twijfel je of je kind naar school mag komen?

shield dragen.

Bekijk dan de beslisbomen van de VWVJ (Vlaamse

Ouders dragen een mondmasker bij het brengen

Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg).

en halen van hun kinderen en wanneer ze de
school betreden.

Zij helpen je bepalen of je kind al dan niet naar school
mag komen op basis van een aantal vragen.

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

MAATREGELEN ’S OCHTENDS
▪

Alle kinderen nemen afscheid aan de poort en gaan dadelijk

ALLERLEI
▪

naar de klas wanneer ze toekomen op school.

vieren we dat in de klas.

1 september is een uitzondering. De eerste

Voorlopig brengen kinderen
geen traktaties mee naar

schooldag zetten we feestelijk in met muziek op de
speelplaats. Ouders zijn op die eerste schooldag

▪

▪

▪

Vermits verluchting essentieel
is bij de bestrijding van het

Enkel de kinderen van de Julekesklas en de Annaklas mogen de

virus, zal het een heel jaar

eerste week van september door de ouders naar het klasraam

‘dikke-truiendag’ zijn. De

gebracht worden. Vanaf maandag 7 september nemen zij ook

verwarming blijft op een laag

afscheid aan de poort. Zij kunnen via de speelplaats en het

pitje. Ramen en deuren blijven

klasraam binnen gaan.

open.

Aan de schoolpoort gelden de veiligheidsregels

▪

Eén- en meerdaagse

die gehanteerd worden in de samenleving.

uitstappen zullen in fase ‘geel’

(afstandsregels, mondmasker, samenscholing)

doorgaan.

De speeltijden kunnen gewoon doorgaan. In buitenlucht hoeven
de kinderen geen afstand te houden van elkaar.

▪

school.

spijtig genoeg niet welkom op de speelplaats.

MAATREGELEN PAUZES
▪

Wanneer een kind jarig is,

De lunchpauze vindt binnen plaats.
o

De kleuters eten in hun klasbubbel in de eetzaal. Tussen
de klasbubbels wordt de nodige afstand voorzien.

o

De leerlingen uit de lagere school eten in de klas in hun
klasbubbel.

▪

Het zwembad is momenteel
nog gesloten tot 13/09 n.a.v.
werken. Momenteel is er nog
geen duidelijkheid of de
zwemlessen kunnen
hervatten na de sluiting.

DIGITALE INFOAVOND
Onze infoavond gaat digitaal!

Gezien bovenstaande maatregelen is het
organisatorisch niet mogelijk om op een veilige
manier warme maaltijden of soep te serveren.

Geen infoavond op school dit
schooljaar. De leerkracht stuurt
begin september een filmpje via
Gimme met de nodige info.

Het schoolteam wenst iedereen een
veilige en fijne start toe!
MAATREGELEN ‘S AVONDS
▪

De kinderen worden om 15.30u. opgehaald.
o

Ouders volgen de pijlen op de grond, nemen hun kind mee en verlaten zo snel mogelijk de
speelplaats. (zie circulatieplan)

o
▪

De kinderen worden naar de ouders gestuurd, ouders komen hun kind niet in de rij halen.

Doordat we in de klaslokalen geen klasbubbels mengen, is het organisatorisch niet mogelijk
om de studie voor de lagere schoolkinderen op school te organiseren. Daarom willen
we je vragen om je kind zo snel mogelijk na schooltijd op te halen.

Ben je niet in de mogelijkheid om meteen na schooltijd je kind op te halen, dan wordt er, net zoals voor de
kleuters, betalende opvang voorzien vanaf 15.40u. door de naschoolse kinderopvang Ferm.

