Beste ouders

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste
minister Weyts dat in het basisonderwijs de lessen opnieuw zullen
starten op school vanaf maandag 19 april.
De maatregelen zoals van toepassing voor de paasvakantie blijven van
kracht. We zullen enkele bijsturingen doen.
Wat betekent dit concreet?


Alle kinderen worden opnieuw op school verwacht vanaf 19 april.



Leerlingen in Dorp 60 (4de, 5de en 6de lj) dragen in de klas steeds een
mondmasker. Tijdens de lessen bewegingsopvoeding moet het
mondmasker niet gedragen worden, wel op heen- en terugweg.
Om het comfort te verhogen voor de kinderen, zal men tijdens de
speeltijden/pauzes geen mondmasker moeten dragen, tenzij de
afstand niet kan gerespecteerd worden. Men heeft dus best het
mondmasker steeds op zak of binnen handbereik.



De speelplaats te Dorp 60 blijft opgedeeld in 3 zones: één zone per
leerjaar. Ook het gebruik van de toiletten wordt per leerjaar
georganiseerd.



De schoolbus zal opnieuw rijden met dezelfde
veiligheidsmaatregelen. We vragen nog wel om in de mate van het
mogelijke de kinderen zelf te brengen en/of op te halen.



Voor- en naschoolse opvang blijft behouden zoals dat reeds
georganiseerd werd en gaat ook nu in de buitenlucht door.



De kinderen van de lagere school te Dorp 2 blijven in hun
klas(bubbel) hun middaglunch eten. Zo blijven de kleuters en lagere
schoolkinderen ook steeds gescheiden van elkaar tijdens alle pauzes.



Uitstappen naar bv. museum, speeltuin, … kunnen opnieuw
plaatsvinden. Dit moet wel per klasbubbel (of leerjaar) te gebeuren.
Bij het vervoer mogen geen klasbubbels gemengd worden.



De sportdag van de lagere school in de Lilse Bergen zullen we
opnieuw moeten annuleren. Het is onmogelijk om alle kinderen in hun
bubbels te vervoeren naar de locatie. We voorzien een leuk
alternatief in de omgeving van de school.

We willen graag nog even de aandacht vestigen op

- het respecteren van de 1,5m afstand bij het halen en brengen van de
kinderen.
- het correct dragen van een mondmasker (over mond én neus) in de
onmiddellijke omgeving van de school.
Indien u nog vragen heeft bij deze nieuwe maatregelen en organisatie kan
u steeds contact opnemen via 014655657 of via info@denegensprong.be.
De info van de overheid i.v.m. de heropstart kan u terugvinden
via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws

Zorgzame groeten
Het ganse team van de Negensprong

