april – mei (2) 2021

De Geluksvogels
Jaarthema 2020-2021
In deze nieuwsbrief:

❖ Coronamaatregelen

❖ Coronamaatregelen

➢ Algemene informatie
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister
Ben Weyts het derde trimester in het basis- en secundair onderwijs te starten
zoals tijdens het tweede trimester.
•

leerlingen van het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs
kunnen 100% contactonderwijs volgen.

Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat
altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie. Hieronder
geven we eerst de informatie weer van de overheid. Daarna geven we aan hoe we
dit op school zullen organiseren vanaf 19/04/2021.

➢

Algemene informatie

➢

Derden op school

➢

Lager onderwijs
o Aankomst en vertrek
o Speelplaats

➢

Kleuteronderwijs
o Aankomst en vertrek
o Speelplaats

1. Starten zoals we voor de paaspauze geëindigd zijn = gekende maatregelen
•

Zo veel mogelijk activiteiten in openlucht organiseren, blijft het streefdoel. De lunchpauze is per
klasgroep we ventileren en verluchten permanent.

•

De lerarenkamer blijft dicht. De leerkrachten praten vooral buiten met elkaar.

•

Vergaderingen mogen enkel digitaal plaatsvinden.

•

Speeltijden organiseren we met alle klasgroepen tegelijk maar met enkele klasgroepen per zone. Zo
houden we de klasgroepen maximaal gescheiden.

•

Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op
school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden. Die inschatting
maakt de school zelf in samenspraak met de preventieadviseur. In onze school zijn ondersteuners en
externe leerkrachten toegelaten. In de toekomst zullen er ook mogelijk sneltesten ingezet worden.

•

Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen (zie hieronder).

•

De CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen
in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.
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•

Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen altijd; buiten als de
afstand niet kan worden gerespecteerd. Tijdens de speeltijden dragen we het mondmasker ook.

•

We blijven natuurlijk ook de andere veiligheidsmaatregelen volgen die gelden voor het basisonderwijs.

2. Extra-murosactiviteiten = verandering
•

Daguitstappen mogen ook binnen plaatsvinden (bv. museumbezoek), op voorwaarde dat de uitstap en
het vervoer (geen openbaar vervoer) binnen de klasgroep wordt georganiseerd en na risicoanalyse van de
preventieadviseur van de school.

•

Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn al zeker niet toegestaan tot en met 16 mei; buitenlandse
kunnen minstens tot en met 31 mei niet. ➔ de plattelandsklassen kunnen dit schooljaar niet doorgaan
voor L3 en L4. We zijn volop aan het bekijken of we de leerlingen volgend schooljaar op
plattelandsklassen kunnen laten gaan (dan is dat L4 en L5). We hopen jullie hier volgende week meer
over te kunnen vertellen.

3. Intensievere teststrategie onderwijspersoneel
Na de paasvakantie wordt er intensiever preventief getest bij het onderwijspersoneel:
•

Vanaf begin mei kan onderwijspersoneel als prioritaire beroepsgroep vrijwillig gebruik maken van
zelftesten. Wekelijks worden 400.000 zelftesten ter beschikking gesteld, die toelaten dat personeelsleden
zich 2 keer per week preventief testen. Ondersteuners en andere essentiële derden testen zich bij
voorkeur ook.

•

In afwachting kunnen onderwijspersoneelsleden bij de Rode Kruis-vrijwilligers in de testcentra terecht
voor een sneltest.

•

Bij een mogelijke clusterbesmetting wordt er nog altijd een beroep gedaan op mobiele equipes.

➢ Lager onderwijs
• Scheiding van leerlingen buiten
✓ Leerlingen worden gegroepeerd per 2 klassen
Doel = de leerlingen zo weinig mogelijk contacten te laten hebben met de andere klasgroepen.
o L1 en L5
o L2 en L4
o L3 en L6
 De leerlingen spelen in hun groep in een zone. Ze wisselen elke dag van zone.

✓ Speelplaats = verdeeld in 3 zones
o
o
o

Zone 1= voetvalveld + afdak (onder het afdak een selectie spelletjes van de spelotheek en
stoepkrijt)
Zone 2 = Berg + trefbal + podium
Zone 3= speeltoestel

✓ Aankomst leerlingen aan de school
De aankomst blijft hetzelfde. De leerlingen komen mondjesmaat binnen.
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✓ Vertrek leerlingen
o

o

Leerlingen die opgehaald worden door de ouders
De leerkracht opent de poort. De leerlingen die hun ouders zien staan, mogen onmiddellijk
met de ouders meegaan. Ze hoeven niet meer te wachten onder het afdak. Als de ouders en
nog niet zijn, wachten de leerlingen tegenover de poort van de trage weg.
Leerlingen die met de rij meegaan
De leerlingen verzamelen onder het afdak en op het voetbalveld (volgens de afspraken) en
wachten daar op de juf. De rijen vertrekken langs de brandweerpoort = parking personeel.
➔ Er staan daar nu 2 dranghekken. We gebruiken de dranghekken om de parking vanaf ’s
middags af te sluiten zodat er niemand kan parkeren op het einde van de schooltijd. We
willen voorkomen dat er auto’s vertrekken als de rijen met leerlingen langs daar vertrekken.
Dit doen we voor de veiligheid van de leerlingen.

➢ Kleuteronderwijs
• Scheiding van leerlingen buiten
✓ Leerlingen worden gegroepeerd per 2 klassen
Doel = de leerlingen zo weinig mogelijk contacten te laten hebben met de andere klasgroepen.
o Flamingoklas + bijenklas en vissenklas
o Vlinderklas en Kikkerklas

✓ Speelplaats = verdeeld in 2 zones
o
o

Zone 1= zandbak, voetvalveld + speeltoestel
Zone 2 = speeltoestel, klimmen, stoepkrijt

✓ Aankomst leerlingen aan de school
De aankomst blijft zoals het nu al loopt. Hou zeker voldoende afstand bij het brengen en halen van de
leerlingen.

✓ Vertrek leerlingen
Het vertrek blijft zoals het nu georganiseerd is.

Lege batterijen
We zamelen nog altijd gebruikte batterijen in. De ingezamelde kilo’s bezorgen
ons punten waarmee we allerhande materiaal voor de school/klassen kunnen
krijgen. In de gangen staan er bebat-tonnen waarin we baterijen inzamelen. Op
dit moment loopt de dubbele punten actie. Je mag de batterijen het hele
schooljaar door meebrengen naar school en afgeven aan de klasleerkrachten of
op het secretariaat. Wij zorgen voor een regelmatige ophaling.
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April
Maandag

19

Dinsdag

20

Woensdag

21

Donderdag

22

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

23
24
25
26

Dinsdag

27

Woensdag

28

Donderdag

29

Vrijdag

30

Instapdag nieuwe kleuters
L3, L4: zwemmen

L5, L6: Zwemmen
Oudercontacten
Oudercontacten
Eerste communie & Lentefeest
Oudercontacten Stadswandeling L2,L3
L3, L4: zwemmen
Oudercontacten
Oudercontacten
L5, L6: zwemmen
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Kunstkuur L3, L1

Kunstkuur L6

Kunstkuur L5, L2

Kunstkuur L4
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Mei
ZATERDAG
ZONDAG

1
2

MAANDAG

3

DINSDAG

4

WOENSDAG

5

DONDERDAG

6

VRIJDAG

7

ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

8
9
10

DINSDAG

11

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

12
13
14
15
16
17

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG

18
19
20
21
22
23
24
25
26

DONDERDAG

27

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

28
29
30
31

Dag van de Arbeid

Schoolfeest

Ouderraad
Rapporten mee naar huis
L3, L4: zwemmen
Kunstkuur L5, L6
Oudercontacten
MOEV L1-L6 Danshappening
Oudercontacten
L5, L6: zwemmen
Kunstkuur L1
Oudercontacten
Inspectie – ondersteunend bezoek thema leerlingenbegeleiding
Oudercontacten
Vormsel
Plattelandsklassen L3 + L4?
L5, L6: zwemmen
Kunstkuur L2, L3
Schoolreis KO Juffertje in ’t groen? Plattelandsklassen L3 + L4?
Plattelandsklassen L3 + L4?
O.L.H. Hemelvaart
Brugdag

Instapdag nieuwe kleuters
L3, L4: zwemmen
L5, L6: zwemmen
Fotograaf instappers + klasfoto’s
Pinksteren
Pinkstermaandag
Schoolreis LO : Toverland?

Kunstkuur L2, L3
Kunstkuur L4

Kunstkuur kleuters

L5, L6: zwemmen
Kunstkuur L6
Expeditie Ware Ware 3KO + L1➔ wordt verplaatst
Expeditie Ware Ware L2 + 3KO + L1 ➔ wordt verplaatst
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