
 

Zwijnaarde, 28 augustus 2020 

 
Beste Ouders, 
 
Als team zijn we blij dat we op dinsdag 1 september opnieuw volledig mogen opstarten.   

Ik licht jullie nu pas in omdat eerst de vergaderingen van de directies (dinsdag ll.) en de 

personeelsvergadering (gisteren) moesten plaatsgevonden hebben.  Daarna pas kunnen 

immers de gemaakte afspraken doorgestuurd worden naar jullie.  Ik besef heel goed dat 

jullie echt wel zitten te wachten op positief schoolnieuws en wij zijn blij jullie dit in deze 

tijden te mogen brengen.  We starten op zoals begin vorig schooljaar, weliswaar met een 

paar veiligheidsmaatregelen die ook in de maatschappij gelden. 

 

Een aantal specifieke afspraken: 

 

Inkom en uitgang: zoals vroeger (kleuters vooraan via kleuterspeelplaats en lager via 

speelplaats achteraan).  Als ouder gelden de maatschappelijke regels van social distancing, 

mondmaskers, samenscholing, … 

Ouders komen niet op de speelplaats.  Voor de kleuters die opgehaald worden voorzien we 

het naar huis terugkeren zoals op de laatste schooldag vorig jaar: klas per klas (volgorde: 3de, 

2de en 1ste kleuterklas – oudsten brengen jongere broertjes/zusjes mee naar uitgang).  Voor 

het lager laten we -nadat de gewone rijen vertrokken zijn- de kinderen die afgehaald worden 

eveneens klasgewijs de school verlaten.  Ook hier geen ouders meer op de speelplaats; 

kinderen zien hun ouders en na een teken van de leerkrachten die aan de poort staan 

kunnen ze de school verlaten.  Ook hier zullen broers/zussen bij de oudste van het gezin 

samengebracht worden. 

Voor de leerlingen die zelfstandig naar huis mogen, gelden de groene en rode kaartjes nog 

steeds. 

De eerste schooldag willen we de nieuwe kleuters en de kleuters die vorig jaar in coronatijd 

gestart zijn op school iets vroeger toelaten in hun klas om kennis te maken.  Eén ouder (met 

mondmasker) mag reeds vanaf 8.10 u. met zijn/haar kleutertjes naar de klas gaan.  Deze 
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ouders krijgen individueel nog een mailtje.  Zo proberen we toch op een veilige manier de 

nieuwkomers de kans te bieden op een ‘kind- en oudervriendelijke’ manier welkom te heten 

in coronatijd.  Eens de schoolbel gaat zouden we dan wel willen vragen om de klas te 

verlaten. 

 

Warme middagmalen - lunchpakketten 

Ook hier starten we op zoals vroeger.   Voor dinsdag 1 september werken we sowieso met 

een raming; de maandbriefjes worden dinsdag mee gegeven. 

Mocht stad Gent of de overheid in de loop van het schooljaar overgaan naar code oranje 

zullen de warme maaltijden niet meer aangeboden worden en zullen we overschakelen naar 

lunchpakketten voor iedereen.   Per klasbubbel afzonderlijk warme maaltijden gebruiken is 

niet realiseerbaar.  Hopelijk komt het zover niet … 

 

Morgen- en avondopvang 

Deze gaat gewoon door op school in beide eetzalen.    

Ouders gebruiken uiteraard hun mondmasker bij het brengen en het afhalen van hun 

kinderen. 

 

Infoavonden voor ouders, voorzien voor dinsdag 8 (kleuters en 1ste lj.) en donderdag 10 

september (2de t.e.m. 6de lj.) gaan door maar op een andere, coronaveiliger manier. 

Op dinsdag organiseren we dit contact zoals voorzien voor de kleuters en het eerste leerjaar.  

Op donderdag voor het 2de t.e.m. 6de leerjaar.  We laten één ouder (met mondmasker) toe 

per kind in de klas van het kind zelf en de tijd beperken we tot maximum één uur.  Het 

algemene gedeelte gaat niet door en zal vervangen worden door een brief.  We werken met 

twee beginuren: 18.30 u. en 19.45 u.  Jullie zullen volgende week een inschrijfstrookje 

moeten invullen zodat we weten hoeveel ouders we mogen verwachten.  Het aantal 

deelnemende ouders willen we beperken tot max. 10 per sessie.  Voor het 5de leerjaar zal dit 

doorgaan in de eetzaal omdat ook de bosklasorganisatie besproken wordt en we dan iets 

ruimer kunnen plaatsen. 

 

Nog enkele specifieke coronamaatregelen, schoolgerelateerd: 

- Handen ontsmetten en verplicht mondmaskergebruik (volwassenen) bij bezoek aan 

de school.  Liefst vooraf een afspraak maken. 

- We willen externen zoveel mogelijk beperken op school. 



- De klassen zullen permanent verlucht worden (open ramen, deuren).  Hou hiermee 

rekening bij de kledijkeuze van jullie kinderen. 

- Bij ziekteverschijnselen blijven de kinderen altijd thuis!  Op school is het 

quarantaineklasje (hopelijk hebben we dit niet nodig) het zorgklasje van juf Sabine.  

 

Naast deze beperkte opsomming volgen we heel strikt de maatregelen die voor onderwijs 

opgedragen worden en daarnaast zijn er uiteraard ook de maatschappelijke maatregelen die 

de overheid aan iedereen oplegt.   Bij besmetting wordt het CLB ingelicht en worden de 

passende maatregelen getroffen.   Gelieve als ouder ook jullie verantwoordelijkheid te 

nemen bij eventuele besmettingen in het gezin.  Wie van overheidswege gevraagd wordt om 

in quarantaine te gaan (o.a. terugkeer uit risicogebieden), vragen we nadrukkelijk om dit ook 

toe te passen bij jullie kinderen en ons op de hoogte te brengen. 

 

Wijziging datum conferentie 

De geplande pedagogische conferentie (vrije dag voor de kinderen) van woensdag 14 

oktober wordt verplaatst naar woensdag 28 oktober. 

 

We zien jullie kinderen en jullie -als ouders- graag terug volgende week. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Patrick Mehuys, directeur. 


