GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87

Nieuwsbrief aan onze ouders
Beste ouders,
De vakantie loopt op zijn laatste benen. De kinderen kijken wellicht uit naar het nieuwe schooljaar.
Op school zijn we hier met het team reeds druk mee bezig.
In tegenstelling tot wat we gehoopt hadden, starten we niet geheel “corona-vrij”. We starten op in code geel.
Dit betekent dat we nog steeds moeten rekening houden met de basisregels en met de afspraken zoals die
gelden in de brede maatschappelijke context betreffende corona.
Dit heeft gevolgen voor de start van ons schooljaar en ook voor de opendeurmomenten en infomomenten.
We vinden het echter zeer belangrijk om deze momenten te organiseren. De aanpassingen kunnen
betrekking hebben op de wijze waarop we deze momenten organiseren of op de datum die we soms
moesten veranderen. Gelieve onderstaande info dus goed te lezen.
We vragen jullie medewerking bij de volgende afspraken om alles zo veilig mogelijk te organiseren.

Opendeurdag op vrijdag 28 augustus
van 16.00 tot 19.00 in de kleuterschool en het 1ste en 2de lj en 3de lj
van 16.30 tot 18.30 in het 4de t/m 6de lj
De datum blijft behouden voor alle klassen kleuter en lager maar we starten vroeger om de toeloop zoveel
mogelijk te spreiden.
De ouders van de kleuters kunnen binnen komen langs de grote poort zoals gewoonlijk of langs de poort
van de nieuwe kleuterspeelplaats.
Gelieve je op de opendeurdag te houden aan volgende afspraken:
• Beperk de deelname tot één ouder per gezin.
• De kinderen van hetzelfde gezin blijven de ganse tijd bij de begeleidende ouder.
• Draag als volwassene je mondmasker van zodra je op het schoolterrein komt.
• Houd 1,5 m afstand
• Ontsmet je handen bij het betreden van het schoolterrein en bij het binnengaan van de klas.
• Betreed de kleuterklassen langs de openstaande ramen en verlaat de klas langs de
gang (of kleuterrefter voor de bloemen- en sterrenklas)
• Beperk je bezoek aan de klas tot max. 10 minuten.
• Er zijn max. 4 ouders (met kinderen) toegelaten per klas.
Wacht even indien nog 4 ouders aanwezig zijn.
• Voor de klassen van het 1ste t/m 4de lj (nieuwbouw) gaat men binnen langs de trap aan
de straatkant en komt men naar beneden langs de trap van de hoofdingang.
(éénrichtingsverkeer)
• De leerlingen van het 4de, 5de en 6de lj komen alleen naar boven om hun
leerkracht te groeten en hun boekenpakket af te halen tussen 16.30 en 18.30.
Tussen 16.00 en 16.30 en tussen 18.30 en 19.00 kunnen ouders van het 4de,
5de of 6de lj die nood hebben aan een kort overleg met de leerkracht een
afspraak maken per mail. De mailadressen zijn terug te vinden op de website van de
school.
• Voor de kinderen van de lagere school: indien nodig kan een nieuw turnpak
aangeschaft worden bij juf Nele in de polyvalente zaal.

Schooljaar 2020 - 2021

jaargang 19 - nieuwsbrief 1
VZW Organisatie Broeders van Liefde – Stropstraat 119 – 9000 GENT

Infoavonden
•

In de kleuterschool:
o Zonneklas (juf Evelien) en vlinderklas (juf Liezelot)
(jongste kleuters en peuters)
→ De datum van donderdag 27 augustus blijft behouden. (van 19.30 tot 20.30)
o

Sterrenklas (juf Tania en juf Stephy) en bloemenklas (juf Chantal)
→ De datum verschuift naar dinsdag 8 september.
Het infomoment gaat 2 keer door in de klas.
Groep 1 van 19.00 tot 20.00 - Groep 2 van 20.15 tot 21.15
(Het meubilair zal tussenin ontsmet worden.)
Ouders kunnen later intekenen voor het 1ste of 2de tijdstip.

o

Kikkerklas (juf Marleen) en uilenklas (juf Julie)
→ De datum verschuift naar donderdag 10 september.
Het infomoment gaat door in de polyvalente zaal.
Om 19.00 voor de ouders van de kikkerklas.
Om 20.15 voor de ouders van de uilenklas.
(Het meubilair zal tussenin ontsmet worden.)

•

Infoavonden voor de lagere school:
o

1ste leerjaar
De datum van woensdag 26 augustus blijft behouden (van 19.30 tot 20.30)
De infoavond gaat voor 1A en 1B samen door in de polyvalente zaal.
Binnenkomen langs de hoofdingang.

o

2de leerjaar
De datum van woensdag 26 augustus blijft behouden (van 19.30 tot 20.30)
De infoavond gaat door in de klas van 2A en 2B.
Binnenkomen langs de trap aan de straatkant.

o

3de leerjaar
De datum van donderdag 3 september blijft behouden (van 19.30 tot 20.30)
De infoavond gaat door in de klas van 3A en 3B.
Binnenkomen langs de trap aan de straatkant.

o

4de leerjaar
De datum van donderdag 3 september blijft behouden (van 19.30 tot 20.30)
De infoavond gaat voor 4A en 4B samen door in de polyvalente zaal.
Binnenkomen langs de hoofdingang van de nieuwbouw.

o

5de leerjaar
De datum van dinsdag 8 september blijft behouden (van 19.30 tot 20.30)
De infoavond gaat door in de polyvalente zaal.
Binnenkomen langs de hoofingang van de nieuwbouw.

o

6de leerjaar
De datum van dinsdag 8 september blijft behouden (van 19.30 tot 20.30)
De infoavond gaat door in de klas van 6A en 6B.

Gelieve je op de infomomenten te houden aan volgende afspraken:
•
•
•

Beperk de deelname tot één ouder per gezin.
(Gescheiden ouders kunnen beiden aanwezig zijn)
Draag je mondmasker van zodra je op het schoolterrein komt.
Hou 1,5 m afstand
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•

Ontsmet je handen bij het betreden van het schoolterrein en bij het binnengaan van de klas.

Anders dan gemeld op de laatste nieuwsbrief zullen de klaslijsten gemaild worden.
→ voor de lagere school op woensdag 26 augustus rond 16.00
→ voor de kleuterschool op donderdag 27 augustus rond 16.00
We hopen jullie te ontmoeten op deze momenten. Graag tot dan!
Eind volgende week bezorgen we jullie nog een mail met concrete info over de opstart van de school.
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
0485/118015
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