Gesubsidieerde Vrije Basisschool Berkenboom
Ankerstraat

Vanaf 05/06

info

Herstart school voor kinderen L5
Beste ouders
Terug welkom op
school
L5

Jullie weten al dat je kind vanaf 5/06 opnieuw naar school kan. Wij kijken er naar uit
hen weer te zien.
Hier geven we de uurregeling nog even mee:
L5: In eigen klas met de hele klasgroep (4 voormiddagen)

Aangepaste
uurregeling

Maandag
Dinsdag
voormiddag
voormiddag
8.45 -11.45 uur 8.45 -11.45 uur
thuis eten
namiddag
thuis

woensdag

thuis eten
namiddag
thuis

Donderdag
voormiddag
8.45-11.45 uur

Vrijdag
voormiddag
8.45 -11.45 uur

thuis eten
namiddag
thuis

thuis eten
namiddag
thuis

Ondanks de versoepelingen blijven we de veiligheid van onze kinderen en de
leerkrachten zeer belangrijk vinden.
De klassen van de kinderen zijn de contactbubbels. De kinderen blijven gedurende de
voormiddag binnen de eigen klasbubbel, ook tijdens de speeltijd.
Omdat we de maatregelen omwille van veiligheid en hygiëne strikt opvolgen vragen we
het volgende:
Belangrijke
aandachtspunten
om op te volgen.

- Respecteer het startuur en het einduur van de schooldag.
- Enkel in nood, wanneer je kind niet kan worden opgevangen is er plaats in de
noodopvang (namiddag-woensdag)
- Ouders betreden de school enkel tot aan de groene glazen deur (poortgang).
Leerkrachten zullen aanwijzingen geven.
- Pijlen geven de richting aan van brengen en ophalen.
- Kinderen die ziek zijn komen NIET naar school.
- Indien je kind ziek blijkt, wordt verwacht dat iemand hem/haar komt ophalen.
- Ieder kind brengt een eigen flesje water mee. Lege flesjes en andere afval gaan
terug mee naar huis. We voorzien geen bekers.

- Niemand brengt eigen spelmateriaal mee om te spelen tijdens de speeltijd.
- De organisatie van de buitenschoolse opvang (De Sprinkhaan) is nog niet
bekend.
Nuttige info

- Handen ontsmetten/handen wassen gebeurt bij het binnenkomen op school,
voor het betreden van het klaslokaal, na de speeltijd, na een toiletbezoek, voor
het naar huis gaan.
- Leerkrachten dragen een mondmasker/Face Shield.
- Vind je het veiliger dat je kind een mondmasker draagt, dan kan dat.
- De kinderen hebben een vaste plaats in hun klas.
- Er wordt strikt toezicht gehouden in de toiletten.
- Kinderen spelen enkel met hun eigen klas en gescheiden van de andere groepen
op de speelplaats.

Niet vergeten
-

Bekijk de algemene info brief nog eens op onze website
www.berkenboomanker.be

-

10 juni is pedagogische studiedag: geen school/geen opvang

Aanwezigheid op school

We verwachten dat je kind aanwezig is op de vaste schoolmomenten. Afwezigheden
worden opgevolgd.

We kijken uit naar vrijdag 5 juni.
De juffen en directeur Martine

