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Beste ouders en leerlingen,
In onze wekelijkse nieuwsbrief houden we jullie heel graag op de hoogte van alle nieuwtjes van
onze school KINDERPAD. Omdat wij jullie op de hoogte willen houden van belangrijke info, willen
we jullie vragen om deze wekelijks aandachtig te lezen. www.kinderpad.be Hartelijk dank.
TERUG NAAR SCHOOL OP 1 SEPTEMBER
Beste ouder,
Op dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Alle scholen in Vlaanderen starten in het
‘laag risico’ niveau of fase geel. Alle leerlingen kunnen naar school gaan. Dat heeft de minister
van Onderwijs beslist.

Hoe maken we onze school veilig?
De juf of meester houdt 1,5 meter afstand van de leerlingen van de lagere school.
Dit is niet nodig bij de kleuters.

Is er geen 1,5 meter afstand? De juf of meester draagt dan een mondmasker.

Iedereen wast vaak zijn handen.
Wanneer?
• bij het binnengaan van de school.
• bij het binnengaan van de klas (na de speeltijd).
• na een toiletbezoek.
• voor het eten.
• na hoesten, snuiten of niezen.
• voor het buitengaan van de school.

We poetsen vaak de lokalen, gang en toiletten.

We verluchten vaak alle lokalen.

Wat doe je als ouder?
Kom niet binnen op school zonder afspraak.
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Alle kleuters en lln. die met de auto gebracht worden, nemen de ingang naast
de pastorij en komen dan via het groene poortje de kleuterspeelplaats op.
Ouders wandelen verder via de parochiezaal waardoor er éénrichtingsverkeer
is. Ophalen van de kinderen gebeurt op dezelfde manier.
Fietsers en lln. die zelfstandig naar school komen, komen
binnen langs de groene poort (Kinderpad).
’s Avonds verlaten de fietsers de school via de grijze poort (Bevel-Dorp), de
voetgangers nemen de groene poort (Kinderpad).
Breng je je kind ’s morgens? Haal je je kind na school af? Ga tot aan de schoolpoort.
Blijf niet praten aan de schoolpoort.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders, kinderen, leerkrachten of
schoolpersoneel.
Draag altijd een mondmasker.

Heeft je kind ziektesymptomen?

•

Hou je kind thuis en contacteer de huisarts.

Heeft iemand van je gezin het coronavirus?
•
•
•
•

Contacteer de school telefonisch 03/385 04 79 of via mail directie@kinderpad.be
Je kind blijft minimum 14 dagen thuis in quarantaine.
Contacteer de huisarts.
Zit je kind in de lagere school? Je kind moet een coronatest laten doen.

Kom je uit een rode zone?
•

Ben je op reis geweest in een rode zone tussen 21 en 31 augustus, neem dan
contact op met de school want de regelgeving zegt ons dat uw kind dan verplicht
14 dagen in thuisquarantaine moet. Deze start onmiddellijk na thuiskomst. We
kunnen dit niet controleren maar we rekenen op jullie burgerzin om een veilige
start te kunnen garanderen voor al onze kinderen op school.

Heb je nog vragen?
•
•
•

Contacteer de school op 03/385 04 79 of directie@kinderpad.be
Meer info van Onderwijs Vlaanderen: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorouders
Meer info over het coronavirus: www.info-coronavirus.be

We blijven de situatie evalueren. Wordt het risico op infectie groter? Dan gaan we naar een
hogere risicofase (oranje of rood). Er komen dan extra regels.
We hopen dat het een fijn, leerrijk en veilig schooljaar wordt.
Alvast bedankt voor je hulp!
Het schoolteam
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