Beste ouders,

COVID update!

Ook dit schooljaar zal ik jullie op regelmatige basis op de hoogte houden over de
bestaande of nieuwe Covid-maatregelen. Het schooljaar is vlot gestart. Deze
uitzonderlijke tijden vragen om een blijvende integere en ernstige aanpak van de situatie.
Omdat we op onze school de veiligheid als een absolute prioriteit blijven
vooropstellen, blijft onze school alle maatregelen correct toepassen. Wij vragen aan
ouders om ook in de thuisomgeving en de omgang met anderen correct om te gaan met
elkaar om zo veilig samen school te kunnen blijven maken. Zo stellen we als absoluut
doel “dat we ieder kind gezond en zonder zorgen alle mogelijk leerkansen kunnen
bieden”. Daar willen we echt ons best voor doen!
De volgende praktische afspraken, die reeds vorig schooljaar werden toegepast, blijven
ook dit schooljaar gelden op de Basisschool de Bunt. We willen jullie kinderen graag
zoveel mogelijk op school. De stijgende cijfers wekken wel wat bezorgdheid op in het
onderwijsveld. Wij durven hopen dat eenieder zich mee wil inzetten om de scholen open
te houden zodat we allerlei fijne activiteiten kunnen voorzien. We gaan er van uit dat dit
een schooljaar wordt waarin we ons voortdurend zullen moeten aanpassen.
Hoe kan jij helpen?
Handhygiëne en afstand houden (1 ½ meter) blijft het allerbelangrijkste! Als dat niet kan,
is het mondmasker een degelijk hulpmiddel. Daarom appreciëren we het dat ouders een
mondmasker dragen aan de schoolpoort.
Mag je overal naar binnen gaan? Neen.
We verliezen tijdelijk weer een beetje onze eigenheid maar blijven
hartelijkheid voorleven.
De ouderstromen blijven behouden:
- Gelieve afstand te houden aan de in- en uitgangen van de school.
- Er staan nog steeds groene lijnen! Soms merken we dat ouders
zich nog voorbij deze lijnen begeven. We vragen om buiten de groene lijn te blijven.
- Indien contact noodzakelijk is binnen de poort, vragen wij u om eerst, met een
mondmasker, langs het secretariaat te passeren om zich aan te melden en de handen te
ontsmetten.
- Niet-essentiële derden (bezoekers) worden tot nader order geweerd binnen de school.
- We vinden het spijtig maar we worden aangemaand om ouders te melden dat ze niet te
vroeg aan de schoolpoort mogen verschijnen en meteen na het brengen en ophalen
terug huiswaarts te keren.
- Leef de nodige afstand voor! Besef je voorbeeldfunctie!
Plattegrond: Er staat een handige plattegrond in het infoboekje ‘begin schooljaar’.
Heeft u het reeds helemaal doorgelezen? Ik geef daarin duidelijk aan welke in- en uitgang
de verschillende leeftijdsgroepen mogen gebruiken. We zorgen voor elkaar door deze
afspraken ernstig te nemen.
Hoe organiseren we het ineten?
De kleuters eten in de refter. Kinderen van de lagere school eten in het eigen klaslokaal.
Wat heb je nodig? - Keukenhanddoek, brooddoos, drinkbeker of drinkbus, koek of fruit.

Hoe beslis ik nu als ouder of mijn kind thuis moet blijven of niet?
In bijlage 2 van deze mail kan u een beslissingsboom terugvinden. Die fiche legt alles
haarfijn uit. Bekijk ze aandachtig. Als er iemand binnen het gezin positief wordt getest, is
het uw eerste opdracht om de school van uw kind te verwittigen. Ook de secundaire
school van uw oudere kinderen. Belangrijk: Het ganse gezin moet dan in quarantaine.
Welke kledij moet ik dragen?
We laten, op aanraden van de virologen, de deuren en ramen van de
klas zoveel mogelijk open staan om het risico tot infectie te
verlagen. Dit zal ook gebeuren tijdens de wintermaanden. Daarom
vragen wij om uw kinderen niet enkel een warme jas mee te geven
maar ook aangepaste kledij voor in de klas. De verwarming zal aanstaan maar de
temperatuur zal iets lager liggen. De extra frisse lucht zal ons deugd doen!
Mijn kind zit in de nabewaking. Mag ik als ouder mijn kind ophalen via de poort?
De nabewaking zal zoveel mogelijk buiten doorgaan. Ouders blijven buiten de groene
lijn aan de rode poort wachten. Als het kouder wordt, verhuizen de kinderen terug naar
de refter en de klas erboven. Bij het ophalen, wandelt u dan via de zwarte poort tot aan
het raam van de refter waar de juf u kan zien. De juf zal dan uw kind naar u sturen of
aangeven dat u uw kind in de klas boven de refter kan ophalen. Ook daar kan u aan het
raam uw aanwezigheid duidelijk maken.
Wat is dat kaartje met barcode aan de boekentas van mijn kind?
Dat is enkel van toepassing als uw kind in de voor- of de nabewaking blijft. Ieder kind heeft
het. We vragen echter met aandrang aan alle ouders om dit niet te verwijderen, ook al
maakt u voorlopig geen gebruik van dit toezicht. Gelieve het aan de juf te melden als het
kaartje verdwenen of stuk is. We gebruiken het kaartje om de digitale registratie van uw
kind via een scanner vlotter en correcter te laten verlopen. Het is trouwens ook makkelijk
om de eigenaar terug te vinden van een verloren boekentas.
Mag ik mijn hond meebrengen naar de schoolpoort op de schoolstraat?
Mensen die met hun hond hun kinderen afhalen, worden uitdrukkelijk
gevraagd om niet te dicht aan de poort plaats te nemen, maar iets verder te
wachten. Deze regel heeft niets met Covid te maken maar wel met het
welbevinden van alle (groot)ouders. We willen vermijden dat andere ouders
en kinderen angst moeten ervaren bij het ophalen van hun (klein)kinderen.
Heb je jouw huiswerk als ouder al gemaakt?
We hadden graag de bevraging via de digitale link op 13 september afgesloten zoals in het
boekje ‘begin schooljaar’ werd gevraagd maar merken dat er nog heel wat ouders de link
moeten invullen. Gelieve nu even tijd te maken. Zo kunnen wij onze administratie
afronden. Open deze link: https://tinyurl.com/boekje2021
Ondanks die bevreemdende maatregelen, blijven wij ons inzetten om uw kinderen op
warme wijze in ons leerhuis te ontvangen!
Blijf goed voor elkaar zorgen!
Jan De Belder
Directeur

