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Beste ouders
De zomervakantie zit er bijna op. We kijken er naar uit om de kinderen terug op school te
verwelkomen!
We mogen het schooljaar starten met minder coronamaatregelen dan we tijdens het vorige
schooljaar gekend hebben. Deze zullen tot minstens eind september geldig blijven. Indien er iets
wijzigt, brengen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
Maximaal verluchten en ventileren én een goede handhygiëne blijven de belangrijkste maatregelen.
We vragen u ook om het secretariaat onmiddellijk te verwittigen indien er in uw gezin een
(vermoeden van) besmetting is. Dan kunnen wij de nodige maatregelen nemen en blijft de school
een veilige en gezonde omgeving voor iedereen.
De kinderen moeten geen mondmasker (meer) dragen op school. Ook de leerkrachten van de
lagere afdeling moeten tijdens de les geen mondmasker meer dragen als de kinderen op hun plaats
zitten. Kleuterjuffen hoeven net als vorig schooljaar geen mondmasker te dragen in de klas.
Alle activiteiten en uitstappen kunnen weer terug doorgaan, ook het zwemmen. Alle kinderen
van de lagere afdeling mogen ’s middags in de refter eten.

Handen wassen en ontsmetten blijft belangrijk. De ontsmettingspalen en de extra wasstraten
zullen dus blijven staan op de speelplaatsen.

Speeltijden, les- en schooluren zijn weer terug zoals vroeger: er is voor iedereen les van 8u40 tot
10u20, van 10u35 tot 11u55, van 13u00 tot 14u15 en van 14u30 tot 15u20. Alle kinderen van de
lagere afdeling spelen ’s morgens gewoon op de speelplaats en gaan na het belteken samen met de
leerkracht naar binnen. Kleuters gaan onmiddellijk naar de klas wanneer ze op school aankomen. ’s
Avonds haalt u om 15u20 uw kleuter op aan de klas, uw kind van de lagere afdeling komt naar de
poort. (Meer info en praktische afspraken vindt u in de ‘Infobrochure kort’.)
Draag een mondmasker bij het brengen en halen van uw kind(eren). We vragen om niet onnodig
de school te betreden. Maak steeds een afspraak indien u een personeelslid of de directeur wenst
te spreken.

Oudercontacten en infomomenten mogen plaatsvinden met de nodige maatregelen rond
mondmaskers, afstands- en hygiëneregels. Uitnodigingen voor infoavonden werden reeds of worden
spoedig bezorgd.

We hopen dat schooljaar 2021-2022 een gezond, fijn en leerrijk jaar wordt voor alle GBRkinderen!
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!
Vriendelijke groeten
Guy Mermans
Meer info nodig? www.info-coronavirus.be

P.S. De klaslijsten zullen vrijdag te raadplegen zijn vanaf 13u, aan de achterkant van de
school.

