Beste ouders,

Op 8 juni mogen de leerlingen van 3, 4 en 5 opnieuw naar school. Omdat we blijven inzetten op de
veiligheid voor leerlingen en personeel en rekening houden met de haalbaarheid, hebben we besloten om
toch in kleine groepen te blijven werken, zoals we dat al doen voor 1, 2 en 6.
In dit deel van de brief krijg je een antwoord op volgende vragen:
- Hoeveel dagen per week mag mijn kind naar school?
- Starten de 3 leerjaren op dezelfde dag?
- In welke groep zit mijn kind?
- Wanneer mag mijn kind naar school?
- Welke zijn de begin- en einduren van de schooldag?
- Wat moet mijn kind meebrengen?
- Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?
- Hoe verloopt het begin van de dag?
- Hoe verloopt de middagpauze?
- Hoe verloopt het einde van de dag?
- Wat moet mijn kind doen op de niet-schooldagen?
- Is er nog noodopvang op school?
- Moeten we vooraf inschrijven voor de opvang?

Hoeveel dagen per week mag mijn kind naar school?
- We hebben ervoor gekozen om alle leerlingen evenveel dagen naar school te laten komen. Ze
worden allemaal 2 hele dagen per week op school verwacht.
Starten de 3 leerjaren op dezelfde dag?
- Alle leerlingen van het 3de en het 5de leerjaar komen op vrijdag, 5 juni een halve dag naar school bij
wijze van ‘proefdag’. Groep 1 van elke klas komt in de voormiddag, groep 2 van elke klas komt in de
namiddag. Ze starten echt op 8 juni (groep 1) of op 9 juni (groep 2)
- De voormiddag duurt van 8.45 uur tot 11.45 uur. De namiddag duurt van 12.15 uur tot 15.15 uur.
- Voor de leerlingen van het 4de leerjaar is er geen proefdag. Zij starten op 8 juni (groep 1 van elke
klas) of op 9 juni (groep 2 van elke klas)
In welke groep zit mijn kind?
- In de mail waarvan deze brief de bijlage is, krijgen jullie van de leerkracht de indeling van de
groepen.
- Bij de verdeling is rekening gehouden met kinderen uit hetzelfde gezin, zodat zij op dezelfde dag
naar school gaan.
Wanneer mag mijn kind naar school?
- In de mail waarvan deze brief de bijlage is, staan de dagen vermeld waarop de groep van jouw
kind op school verwacht wordt.
Welke zijn de begin- en einduren van de schooldag?
- Voor de leerlingen van het 3de leerjaar en de leerlingen van 5A: 8.45 uur tot 11.45 uur en 12.45
uur tot 15.05 uur (geen namiddagspeeltijd)
- Voor de leerlingen van het 4de leerjaar en de leerlingen van 5B: 9 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur
tot 15.20 uur (geen namiddagspeeltijd)
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- Door deze aanpassing aan de schooltijden, kunnen we ervoor zorgen dat er op de speelplaats
voldoende zones zijn om de verschillende klasgroepen apart te laten spelen.
- Ook wordt de drukte aan de schoolpoort hierdoor gespreid, waardoor het behouden van de 1,5
meter afstand door de wachtende ouders haalbaar is.
- We rekenen erop dat iedereen onmiddellijk vertrekt, zodat er geen grote groepen gecreëerd
worden.
Wat moet mijn kind meebrengen?
- de boekentas met de leer- en werkboeken en taken die het thuis gemaakt heeft.
- papieren zakdoekjes (een doos tissues of enkele pakjes papieren zakdoeken)
- enkele plastieken zakjes om de gebruikte zakdoekjes in te doen. Bij het verlaten van de klas
gooit je kind dat zakje in een pedaalemmer in de gang.
- eigen drank in een afsluitbare drinkbus of fles (geen brik of blik).
- een keukenhanddoek om de bank te beschermen tijden het eten
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?
Afstand?
- In de klas, in de gangen, op de toiletten, op de speelplaats … overal streven we ernaar om,
ondanks de versoepeling van de maatregelen voor de leerlingen, toch een redelijke afstand toe te
passen.
- De 1,5 meter afstand tussen leerlingen en volwassenen en tussen volwassenen onderling, blijft
behouden.
- Waar deze afstand niet kan gehouden worden, dragen de leerkrachten een mondmasker in
aanwezigheid van de leerlingen.
Hygiëne!
- Op verschillende momenten van de dag (begin, na de speeltijden, na toiletbezoek, na hoesten of
niezen, voor het eten, op het einde van de dag) moeten de leerlingen hun handen wassen met
water en zeep of worden ze ontsmet met handgel.
- Niezen of hoesten in een zakdoek of in de elleboog!
- Extra schoonmaak van banken, stoelen, toiletten, lokalen, …
Gezondheid!
- Wanneer je kind ’s morgens ziektesymptomen heeft (diarree, overgeven, hoesten, …) dan mag het
niet naar school komen.
- Wanneer je kind op school ziek wordt, mag het niet in de klas blijven. We verwittigen dan
onmiddellijk de ouders met de vraag om je kind zo snel mogelijk te komen halen.
Contactbubbels
- De groep van je kind vormt een contactbubbel. Deze groep speelt op de speelplaats samen in een
afgesproken zone volgens een beurtsysteem.
- Het is voorlopig niet de bedoeling dat verschillende contactbubbels samen spelen.
Hoe verloopt het begin van de dag?
- De kinderen komen naar school tegen het begin van hun schooldag.
- Zorg er als ouders mee voor dat je kind niet te vroeg vertrekt zodat het niet voor de schoolpoort
moet staan wachten. De schoolpoort gaat open om 8.35 uur.
- Er is ’s morgens geen speeltijd voorzien.
- Wie te voet komt, ontsmet de handen met handgel bij het binnenkomen van de school en gaat
rechtstreeks naar de klas.
- Wie met de fiets komt, zet eerst de fiets in het fietsenrek, ontsmet dan de handen met handgel en
gaat daarna rechtstreeks naar de klas.
Hoe verloopt de middagpauze?
- Om de middagpauze vlot te laten verlopen, zou het goed zijn als er niet teveel kinderen op school
zouden blijven. Daarom vragen we om je kind thuis te laten eten als het enigszins mogelijk is.
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- Kinderen die tijdens de middag op school blijven, eten hun boterhammen in de klas.
- Na het eten gaan ze buiten spelen. De speelplaats is opgedeeld in zones waar de kinderen van één
klasgroep mogen spelen. Deze zones wisselen zodat er in een week voldoende spelmogelijkheden
zijn.
Hoe verloopt het einde van de dag?
- De kinderen die opgehaald worden, komen als eersten buiten en gaan mee naar huis.
- De kinderen die alleen naar huis gaan, te voet of met de fiets, vertrekken als laatsten.
- Jongere kinderen die met hun broer of zus alleen naar huis gaan, wachten binnen de poort op
hun broer of zus.
- Kinderen die naar de Kinderclub gaan, wachten binnen de poort op de begeleiders.
- Alle kinderen wassen hun handen met handgel voor ze de school verlaten.
Wat moet mijn kind doen op de niet-schooldagen?
- Op de dagen dat je kind niet naar school gaat, werkt het thuis aan opgegeven taken en lessen,
zoals het dat tot nu toe deed.
- Op woensdag is er de Praatbox waar je kind vragen kan stellen, lezen met de juf, …
Is er nog noodopvang op school voorzien?
- Er blijft noodopvang voorzien voor de kinderen die niet naar school gaan én van wie beide
ouders moeten gaan werken.
- De noodopvang zal doorgaan in de Kinderclub van 8.45 uur of 9 uur tot 15.20 uur.
- Je kind wordt door jullie naar de Kinderclub gebracht en er ook opgehaald.
- De kinderen in de noodopvang en de leerlingen die les krijgen op school, komen doorheen de dag
niet samen.
Moeten we vooraf inschrijven voor de opvang?
- Voor een goede organisatie is het nodig om vooraf via het mailadres van de school door te geven
op welke dagen er noodopvang nodig is voor je kind.
Hopelijk zijn jullie via deze brief voldoende geïnformeerd. Als jullie toch nog vragen hebben, aarzel dan niet
om deze te stellen aan de leerkracht of op vbs.klavertje4@telenet.be.
Een telefoontje op schooldagen tijdens de schooluren op
het nummer van de school kan natuurlijk ook.

Vriendelijke groeten,
Het schoolteam van VBS Klavertje 4
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