Beste ouders,

Weldra start het nieuwe schooljaar. Leerkrachten en directie zijn zeer verheugd alle kinderen opnieuw te
mogen ontvangen. Zoals u waarschijnlijk reeds heeft vernomen, starten we in “fase geel”. Dit betekent
dat we zoveel mogelijk proberen terug te keren naar het ‘normale’ schoolleven.
Ik probeer even samen te vatten wat dit concreet betekent voor uw kind:

De Polder
Brengen en afhalen van de leerlingen:
De schoolpoorten openen opnieuw om 8.15. Kinderen spelen opnieuw samen op de speelplaats en niet
meer in klasbubbels. Stipt om 8.30 rinkelt de bel, gaan de kinderen in de rij staan en begeven ze zich met
hun klasleerkracht naar de klas.
Ook ’s avonds hanteren we opnieuw het oude systeem van afhalen.
Er wordt ook na schooltijd opnieuw een rij naar de sporthal ingericht waar ouders hun kind kunnen
opwachten.
Opgelet! Vanaf 1 september 2020 geldt er in Hoegaarden een mondmaskerplicht in de
schoolomgevingen bij het afzetten en ophalen van de kinderen.
In fase geel verplichten vragen we aan ouders bij het noodzakelijk betreden van de speelplaats steeds op
correcte wijze een mondmasker te dragen. Dit is een verplichting!
Betreed enkel de speelplaats indien dit een noodzaak is.
We proberen het bezoek van derden te beperken tot een minimum.
Opgelet! Dus ook voor de schoolpoort bij het wachten op uw kind wordt het dragen van een
mondmasker een verplichting.
Voor- en naschoolse opvang:
Deze gaat voor alle leerlingen terug door op de locatie aan de Polder. Leerlingen spelen niet meer per
schoolbubbel.
Middageten:
De kinderen eten ’s middags terug in de refter. Opgelet! Tot eind december worden er geen warme
maaltijden en/of soep bedeeld. De vrijgekomen tijd ( opruim en afwas ) geeft de poetsdienst meer tijd
voor het onderhoud van de klassen en het sanitair.
Zwemmen:
Het zwemmen gaat opnieuw door. Weldra meer informatie.

Verjaardag vieren
De leerkracht viert steeds de verjaardag van uw kind in de klas. Indien u echter iets wil meegeven, hou er
dan rekening mee dat enkel individueel voorverpakte zaken mogen meegebracht worden. ( bv. een
voorverpakt koekje ) Taarten en cakes zijn niet toegestaan.

Hoofdschool Hoegaarden
Brengen en afhalen van de leerlingen:
De begin-en einduren, het brengen en afhalen van de leerlingen gebeurt opnieuw zoals voor de coronaepidemie.
De schoolpoorten openen opnieuw om 8.15. Kinderen spelen opnieuw samen op de speelplaats en niet
meer in klasbubbels. Stipt om 8.30 rinkelt de bel, gaan de kinderen in de rij staan en begeven ze zich naar
de klas.
Ook ’s avonds hanteren we opnieuw het oude systeem van afhalen.
Kleuters worden afgehaald aan de grote zaal, 1ste en 2de leerjaar aan de schoolpoort rechts van het
gebouw, derde en vierde leerjaar aan de schoolpoort links van het gebouw.
Opgelet! Vanaf 1 september 2020 geldt er in Hoegaarden een mondmaskerplicht in de
schoolomgevingen bij het afzetten en ophalen van de kinderen.
In fase geel verplichten vragen we aan ouders bij het noodzakelijk betreden van de speelplaats steeds op
correcte wijze een mondmasker te dragen. Dit is een verplichting!
Betreed enkel de speelplaats indien dit een noodzaak is.
We proberen het bezoek van derden te beperken tot een minimum.
Verlaat ook onmiddellijk de speelplaats nadat uw kind werd toegewezen door de leerkracht.
Opgelet! Dus ook voor de schoolpoort bij het wachten op uw kind wordt het dragen van een
mondmasker een verplichting.
Voor- en naschoolse opvang:
Ook hier gaan we terug naar de normale situatie.
’s Morgens wordt de opvang opnieuw aan de Polder georganiseerd. Onder begeleiding van de
medewerkers van Ferm worden zij met de bus naar de hoofdschool gebracht.
Kinderen die ’s avonds in de korte opvang ( tot 17.00 ) blijven, spelen in de grote zaal, de andere
kinderen gaan opnieuw met de bus onder begeleiding van de leerkrachten naar de opvang aan de
Polder.

Middageten:
De kinderen eten ’s middags terug in de refter. Opgelet! Tot eind december worden er geen warme
maaltijden en/of soep bedeeld. De vrijgekomen tijd ( opruim en afwas ) geeft de poetsdienst meer tijd
voor het onderhoud van de klassen en het sanitair.
Het geeft ons ook beter de kans om de leerlingen goed te spreiden in de verschillende shiften.
Zwemmen:
Het zwemmen gaat opnieuw door. Weldra meer informatie.
Verjaardag vieren
De leerkracht viert steeds de verjaardag van uw kind in de klas. Indien u echter iets wil meegeven, hou er
dan rekening mee dat enkel individueel voorverpakte zaken mogen meegebracht worden. ( bv. een
voorverpakt koekje ) Taarten en cakes zijn niet toegestaan.

Outgaarden
Brengen en afhalen van de leerlingen:
Ook voor de vestigingsplaats te Outgaarden hanteren we terug de vroegere begin-en einduren.
Vanaf 8.15 nemen de leerkrachten het toezicht van de voor-en naschoolse opvang Ferm op de
speelplaats over.
We vragen in deze fase geel om uw kind ’s morgens op de speelplaats toe te vertrouwen aan de
kleuterjuf en de speelplaats nadien te verlaten. We vragen uitdrukkelijk om niet zoals voorheen op de
speelplaats te blijven wachten tot het belsignaal.
Bij het betreden van de speelplaats is het dragen van een mondmasker verplicht.
Bij het afhalen wachten ouders voor de schoolpoort. De leerkrachten proberen zo snel mogelijk de
kleuters toe te wijzen.
Ook voor de schoolpoort is het dragen van een mondmasker verplicht gezien het zeer moeilijk is om de
afstand te bewaren.
Voor-en naschoolse opvang:
De opvang Ferm verloopt zoals voor de coronaperiode d.w.z. op de locatie te Outgaarden met
uitzondering op woensdagmiddag. Dan worden de kleuters met de bus naar Ferm aan de Polder
gebracht.

Middageten:
De kinderen eten ’s middags terug in de refter. Opgelet! Tot eind december worden er geen warme
maaltijden en/of soep bedeeld. De vrijgekomen tijd ( opruim en afwas ) geeft de poetsdienst meer tijd
voor het onderhoud van de klassen en het sanitair.

Verjaardag vieren
De leerkracht viert steeds de verjaardag van uw kind in de klas. Indien u echter iets wil meegeven, hou er
dan rekening mee dat enkel individueel voorverpakte zaken mogen meegebracht worden. ( bv. een
voorverpakt koekje ) Taarten en cakes zijn niet toegestaan.

Opgelet! Vanaf 1 september 2020 geldt er in Hoegaarden een mondmaskerplicht in de
schoolomgevingen bij het afzetten en ophalen van de kinderen.
In fase geel verplichten vragen we aan ouders bij het noodzakelijk betreden van de speelplaats steeds op
correcte wijze een mondmasker te dragen. Dit is een verplichting!
Betreed enkel de speelplaats indien dit een noodzaak is.
We proberen het bezoek van derden te beperken tot een minimum.
Opgelet! Dus ook voor de schoolpoort bij het wachten op uw kind wordt het dragen van een
mondmasker een verplichting.

Indien u nog bijkomende vragen heeft, aarzel dan niet om de school te contacteren:
Directie: gbsdirectie@skynet.be
Secretariaat: gbssecretariaat@skynet.be
Beleidsondersteuner kleuterschool: gbsbeleidks@skynet.be
Beleidsondersteuner lagere school: gbsbeleidls@skynet.be
Zorgcoördinator: gbszorg@skynet.be

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

