EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING TUSSEN DE VAART EN HET BROEK

INFORMATIE EN RICHTLIJNEN rond heropstart school
Beste ouders,
De vakantie is weer voorbij .
Door de corona-maatregelen zijn we genoodzaakt om onze "welkomstdag" op maandag 31 augustus te annuleren. Wij volgen hiermee het advies van hogere instanties op.
Daarom verwelkomen wij onze leerlingen op 1 september weer op school na een hopelijk deugddoende vakantie.
De opening van de scholen en maatregelen die genomen worden voor de scholen zijn onderverdeeld in 4 fases.
Wij starten in fase geel.
Dit betekent :
 Alle leerlingen mogen 5 dagen naar school.
 De lesuren zijn voor iedereen hetzelfde:
o poort open om 8u10
o lessen starten om 8u 25 tem 12u
o middag 12u – 13u30
o lessen eindigen om 15u25
 Er is geen afstandsonderwijs.
 Ouders worden niet toegelaten op de school. Ouders kunnen enkel via afspraak toegelaten worden op
de school. Ouders moeten zich steeds aanmelden aan de schoolpoort. (mondmasker verplicht)
 De eerste maand september worden er geen zwemlessen georganiseerd. Wij houden jullie zeker op de
hoogte wanneer de zwemlessen terug starten.
 Er zijn verschillende in- en uitgangen voorzien:
o INGANGEN:
- ZWARTE DEUR B-BLOK: K3
- GELE POORT: L1, L3B, K1, KP
- RODE POORT: L5, L6
- JAAGPAD: L2, L4, L3A
- ROLLIERSTRAAT: K2
o




UITGANGEN:
- ZWARTE DEUR B-BLOK: K3
- GELE POORT: L1, L3B, K1, KP
- RODE POORT: L5, L6
- JAAGPAD: L2, L4, L3A
- ROLLIERSTRAAT: K2
De voor – en naschoolse opvang gaat normaal door. ’s Morgens kan je vanaf 7 u op school terecht en gaat de
opvang door in de refter. ’s Avonds is er opvang tot 18u voor de kleuters in de refter en voor de lagere
school in het eerste paviljoenlokaal aan het jaagpad.
Tijdens de middag kunnen de kinderen hun boterhammen op school eten. Zij krijgen ook een drankje
aangeboden ( water of melk). De kostprijs is 1 euro per middag. De betalingen worden nog steeds via
overschrijving op het einde van de maand betaald.

L. Mommaertstraat 10 - 2830 Willebroek
T 03 886 68 95 / F 03 866 20 37
bs.himo@g-o.be / www.himo.be

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING TUSSEN DE VAART EN HET BROEK

Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen
zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.



Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde.
Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of op dezelfde
speelplaats pauzeren. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 Afstand houden (1,5 meter) : de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de
klas, gangen en op de speelplaats.
 Netheid : leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen
worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school ?







Draag zelf een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Zet je kind af of haal het op aan de vooziene ingang en uitgang van de school.
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Wat als je kind ziek is :







Zieke kinderen moeten thuisblijven.
Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind
14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure :
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid-19_procedure_contact_NL_pdf
Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de
behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit?
Dan mag het kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders beoordeelt.
Wij vragen dan ook om hiervan een attest binnen te brengen op school of via mail door te sturen
naar directeur@himo.be.
Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te
halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts.

Indien jullie nog vragen hebben neem gerust contact op met de school.
Wij kijken er alvast naar uit! Samen maken we er een fijn schooljaar van.
Met vriendelijke groeten
Sabrina Huysmans
Directeur GO! Basisschool Himo
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