GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Nieuwsbrief aan onze ouders
Beste ouders,
Momenteel maken we de laatste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2020 – 2021.
Gisteren overlegden we met het ganse schoolteam zodat we een warme opstart kunnen maken waarbij de
kinderen zich echt welkom voelen. Anderzijds moeten we nog steeds rekening houden met een aantal
maatregelen betreffende corona zodat elkeen zich ook veilig voelt als we terug met z’n allen op school zijn.
Eerder communiceerden we reeds in een eerste nieuwsbrief omtrent de wijzigingen bij de opendeur – en
infomomenten. Deze info is ook raadpleegbaar op onze website.
Algemene info:
→ De school is terug open volgens de openingsuren van vóór de coronatijd.
→ Er kan terug een warme maaltijd genomen worden op school.
→ De toelating om te gaan zwemmen met de leerlingen van de lagere school wordt nog even uitgesteld
door de gemeente. Vermoedelijk begin oktober kan het schoolzwemmen hernomen worden.
Algemene afspraken bij het betreden van het schoolterrein voor ouders en begeleiders:
→ Beperk de begeleiding van de kinderen steeds tot één persoon.
→ Draag op het schoolterrein steeds een mondmasker.
→ Houd 1,5m afstand van andere volwassenen en kinderen.
→ Ontsmet je handen als je een gebouw/klas betreedt.
Toekomen op school en eerste schooldag
Om grote groepen volwassenen op de terreinen te vermijden, maken we graag volgende afspraken:
→ Alle kinderen komen langs de hoofdpoort aan de kerk naar binnen en gaan via het buitenpad naar
de speelplaats.
→ Leerlingen van de lagere school nemen afscheid aan deze poort van hun ouders of begeleidend
persoon. De eerste dagen zullen de leerkrachten van het 1ste leerjaar de kinderen van hun klassen
persoonlijk opwachten aan de poort en hen begeleiden.
Ouders van onze nieuwe leerlingen kunnen de eerste dagen meegaan tot aan het hek van de speelplaats.
Daar zullen de leerkrachten de nieuwe leerlingen begeleiden.
→ De ouders van de kleuters kunnen hun kinderen begeleiden tot aan het kleuterpoortje. Geef je
kleuter daar een dikke knuffel maar houd het afscheid kort zodat er geen groepen mensen
samenscholen. Verlaat daarna het schoolterrein.
→ De ouders van de kleuters van de zonne- en vlinderklas (jongste kleuters) kunnen de eerste dagen hun
kleuter begeleiden tot in de klas. Gelieve ook dit afscheid te doen met een warme knuffel aan je kindje
maar houd dit afscheid ook kort. Net zoals bij de opendeurdag zijn slechts 4 ouders met kind(eren)
toegelaten per klas. Zo moet het mogelijk zijn dat alle nieuwe instappers een goede start krijgen.
De eerste schooldag kunnen we om veiligheidsredenen van corona dus geen gezamenlijk moment doen
dat kan bijgewoond worden door ouders. Het is onmogelijk om dan een veilige afstand van elkaar te
bewaren. Zowel bij kleuters als in de lagere school, zorgen de leerkrachten in elke klas voor een warm
welkom voor al onze leerlingen in hun klas.
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Uitgaan van de school bij het einde van de lestijd
Kleuterschool:
→ Ouders wachten aan de nieuwe kleuterpoort in de Hullaertstraat. Deze poort gaat open bij het einde van
de lestijd. De kleuters zullen bij goed weer allen buiten wachten.
Op deze manier vermijden we dat binnenterreinen terug moeten betreden worden.
Afhankelijk of er ook leerlingen van de lagere school mee naar huis moeten, kunnen ouders het terrein
verlaten langs de kleuterpoort of hoofdpoort. Gelieve met slechts één persoon de kinderen te komen
afhalen.
Lagere school:
→ Ouders wachten op afstand van elkaar aan de poort van de lagere school aan het bos. Bij het tweede
belsignaal, gaat de poort open en gaan de kinderen die afgehaald worden, naar hun ouders.
Gelieve met slechts één persoon de kinderen te komen afhalen.
Er gaan geen kinderen weg langs het kleine poortje. Deze weg wordt enkel gebruikt door de kinderen die
zich vooraan opstellen met hun fiets. Ook de begeleide rij tot aan de SPAR verlaat langs deze weg de
school.
We wensen alle ouders samen met hun kinderen een goede schoolstart toe. Ook al moeten we het fysieke
contact zoveel mogelijk beperken, aarzel niet ons aan te spreken of een afspraak te maken als je iets wil
delen of met ons bespreken.
Namens het ganse schoolteam
Monique Dhoore
0485/118015
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