Beste ouder(s),

Ook onze school strijdt mee tegen het coronavirus. We beogen met onze aanpak (gebaseerd op de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad en het Ministerie van Onderwijs) het recht op onderwijs zoveel mogelijk voor iedereen te blijven garanderen
en ook de veiligheid van de kinderen, ouders en schoolteam maximaal te garanderen.
De veiligheidsmaatregelen voor het basisonderwijs werden deze week bijgestuurd. Vanaf volgende week moeten wij overschakelen naar ‘code oranje’.
Wat betekent dit concreet voor onze school? Wat verandert er nu in code oranje?
MIDDAGPAUZE:
•

De kleuters die op school blijven, eten allen samen.

•

De lagere schoolkinderen die op school blijven, worden in twee grote groepen gesplitst.
•

Eén groep voor de kinderen die boterhammen eten. Deze eten in de turnzaal.

•

Eén groep voor de kinderen die warm eten. Deze eten in de eetzaal.

•

In beide groepen gaan de kinderen in hun klasbubbel aan tafel zitten. De tafels staan op voldoende afstand van elkaar.

•

De kinderen die warm eten gaan om beurt in hun klasbubbel om hun maaltijd.

Om het aantal kinderen zoveel mogelijk te beperken vragen we enkel gebruik te maken van de refter voor wie echt niet anders
kan dan zijn kind op school te laten eten. Kies voor de veiligheid van alle kinderen op school.

LEERUITSTAPPEN:
Alle leeruitstappen (met ‘vervoer’) worden vanaf volgende week geannuleerd.
•

Geen bezoek aan theater, film, … in het Perron en dit tot en met december.

SPORT OP SCHOOL:
•

De lessen bewegingsopvoeding kunnen blijven doorgaan op school.

•

De zwemlessen kunnen (voorlopig) blijven doorgaan.

•

Lessen bewegingsopvoeding op verplaatsing mogen niet meer.

Tot slot, de nu reeds geldende richtlijnen (zie vorige nieuwsbrief) worden verder gezet…
•

Veelvuldig handen wassen

•

Reinigen van banken, stoelen, klinken, lichtschakelaars, …

•

Ventileren van de klassen —> TIP: een extra of dikke trui nu het buiten wat kouder wordt

•

Voldoende afstand houden = voor volwassenen

•

Mondmasker dragen bij het brengen en afhalen van de kinderen

•

…

Hoeft het nog gezegd? Alle Covid-19 maatregelen worden constant geëvalueerd en bijgestuurd
indien nodig. Ook op onze school!

Verkeersveilige school:

*) Op donderdag 29/10/2020 komt de lokale politie langs voor een fietscontrole.
Wil even de tijd nemen om de fiets van zoon, dochter
na te kijken aub?
Werken de remmen goed?
Is er goed werkende fietsbel?
Zijn er wielreflectoren?
Is er een witte reflector vooraan en een rode achteraan?
DAAN DEDRIE 0490 57 99 80
Werken de lichten?
…..????
De kinderen (van de lagere klassen) kregen een ‘controlekaart’ mee. Deze kaart helpt je
om de fiets van je zoon/dochter tip top in orde te zetten.
!! Wil de controlekaart op 29 oktober terug meebrengen aub
!! Wil enkel de persoonlijke gegevens invullen aub
!! Het afvinken van het al of niet in orde zijn van de fiets wordt door de politie gedaan.

Zichtbaar in het verkeer:
Nu de herfst is aangebroken, de winter voor de deur
staat doen wij een oproep naar alle kinderen…
DRAAG STEEDS EEN FLUOHESJE!
Waarom?
https://www.youtube.com/watch?v=jfQMepxTxyQ

Parkeren schoolstraat
!! Wil bij het bregen en/of afhalen van de kinderen de auto niet voor de garagepoorten van de buren parkeren a.u.b. Wij kregen hiervan melding van de
lokale politie!

Vandaag versturen we onze nieuwsbrief. Dit doen we via e-mail maar ook via het platform
smartschool.
Wil nakijken of je dit op beide kanalen ontvangen hebt? NEE!
Stuur een e-mail naar info@gvbboezinge.be . De IT-leerkracht kijkt dit dan na!

DANK...
KBC Boezinge voor het schenken van acht opbergrekken, ringmappen, ….

Spaar je mee?
Deponeer je oude batterijen in de tonnen aan de schoolingang.
Hierdoor ontvangt de school aankoop tegoed voor sport-en spelmateriaal.
De tonnen worden net voor het herfstverlof opgehaald.
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