Beste ouder(s),

Binnenkort start het nieuwe schooljaar. Een start waar nog steeds covid-19 richtlijnen van tel zijn
voor de school. In deze brief wensen we jullie te informeren over de nu nog geldende richtlijnen.
Beetje bij beetje naderen we de werking van voor de Covid-19 pandemie. Zo moet een mondmasker
voor de kinderen van L5 en L6 niet meer. Mogen de kinderen terug door elkaar spelen op de
speelplaats… Toch zijn er nog enkele ‘beperkingen’ waarmee we rekening moeten houden.
Hieronder een overzicht.

BRENGEN:
· Alle lagere schoolkinderen en kleuters van kleuter 2 & 3 komen langs de poort in de Boezingestraat
de school binnen
· De kleuters van kleuter 1 en peuters komen de school binnen via de gang van ‘leerjaar 4 & De
Vlinderklas’
· De schoolpoort langs de Boezingestraat en de witte gangdeur van ‘leerjaar 4 & De Vlinderklas’ opent
om 8.30 uur voor de kinderen.
· Ouders betreden de school niet bij het brengen van de kinderen
· Ouders dragen een mondmasker bij het brengen van hun kind
· Ouders die hun kind(eren) laattijdig brengen melden zich aan bij het schoolsecretariaat
HALEN:
· Alle lagere schoolkinderen en kleuters van kleuter 2 & 3 worden langs de poort in de Boezingestraat
afgehaald
· De kleuters van kleuter 1 en peuters worden via de gang van ‘leerjaar 4 & De Vlinderklas’ afgehaald
· De schoolpoort langs de Boezingestraat en de witte gangdeur van ‘leerjaar 4 & De Vlinderklas’ is
open tot en met 16.10 uur, woensdag tot 11.45 uur en vrijdag tot 15.15 uur
· Ouders betreden de school niet bij het afhalen van de kinderen
· Ouders dragen een mondmasker bij het afhalen van hun kind
BUITENSCHOOLSE OPVANG:
· Ingang via poort Diksmuidseweg
· Ouders zetten kinderen af aan de deur van de opvang.
· Ouders betreden de gebouwen niet
· Ouders dragen ook hier een mondmasker
· Wanneer kinderen zelfstandig uit de buitenschoolse opvang mogen vertrekken vragen we een
schriftelijke bevestiging door de ouders met dag, uur en handtekening.
· Inschrijven voor de opvang hoeft (nu nog) niet

MIDDAGPAUZE:

“Maximaal met vaste plaatsen werken in klas en refter”.
· 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.

Wij vragen jullie om onderstaand strookje in te vullen en ons zo duidelijk te maken of uw
zoon/dochter kiest voor of een warme maaltijd of boterhammen. Dit voor zowel kleuters als
lagere schoolkinderen. Onderstaand strookje donderdag afgeven aan de klasleerkracht.
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.

Bedankt aan iedereen om dit nauwgezet op te volgen.

Met vriendelijke groet,

Directie en schoolteam

GVB Boezinge

NAAM KIND(eren):
……………………………………………………………………………………………………………………………..
KLAS(sen): …………..………………………………………………………………………………………………..
De dagen waarop uw kind op school eet zal het altijd :
o Warm eten
o Boterhammen met soep eten
o

Boterhammen eten

handtekening ouder(s):
…………………………………….

