Brief aan ouders
Opstart na de herfstvakantie
13 november 2020
Beste ouder
We hopen dat u samen met uw kinderen hebt kunnen genieten van een fijne herfstvakantie.
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Opstart na de herfstvakantie
Op maandag 16 november start de school opnieuw volledig op. Het team van basisschool Stene staat klaar
om alle kinderen terug op een veilige manier te verwelkomen op onze school. Net zoals voor de vakantie,
worden de coronamaatregelen nageleefd en opgevolgd.
2

Code oranje
•

We blijven inzetten op handhygiëne om verspreiding via contact te vermijden. De voorraad werd
extra aangevuld.

•

Op school gaat er extra aandacht naar de hygiëne in de klaslokalen en toiletten.
Zo worden er extra middelen en mensen ingezet om de ruimtes te poetsen en te ontsmetten.

•

We ventileren alle ruimtes zoveel als mogelijk.

•

Alle personeelsleden dragen een mondmasker.
L4, L5 en L6:
lunchpakket!

•

Buitenschoolse uitstappen gaan niet door.

•

Leerlingen die op school eten worden per klasgroep geplaatst. Dit veroorzaakt een
capaciteitsprobleem in de refter waardoor L4, L5 en L6 geen warme maaltijden
meer kan eten.
Boterhammen eten op school kan nog steeds. Ook thuis eten vormt geen
probleem.
Warme maaltijden bestellen voor de maand december kan via deze link:
KLIK HIER

•

Enkel essentiële derden kunnen het schoolgebouw betreden. Dit zijn voornamelijk
ergotherapeuten, logopedisten, …
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Afspraken met ouders blijven nog steeds van kracht
•

Een mondmasker dragen op het schooldomein is verplicht voor elke
volwassene en leerlingen uit het secundair onderwijs

•

Als school hebben we het voordeel dat er veel in – en uitgangen kunnen
worden gebruikt. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen
op verschillende plaatsen kunnen worden afgehaald en zorgen we voor
een maximale verspreiding van mensen op het schooldomein. De
kleutertjes kunnen nog steeds worden afgehaald aan de kleuterklas.
Ook de kinderen uit het lager onderwijs worden afgehaald zoals
afgesproken. Hou voldoende afstand van anderen.
Verlaat het schooldomein zo snel mogelijk. Blijf niet praten met andere ouders op de speelplaats
of aan de schoolpoort.

•

De naschoolse opvang in het schoolgebouw is pas toegankelijk
vanaf 16u15 op maandag, dinsdag en donderdag. Op
woensdag vanaf 11u50. Op vrijdag vanaf 15u25.
De ouders komen enkel binnen in het gebouw via de
hoofdingang. Dus niet via de turnzaal.
De naschoolse opvang verlaten we via de turnzaal.
We nemen deze maatregel omdat er ouders zijn die al onmiddellijk het schoolgebouw betreden
terwijl op dat moment de kinderen toekomen in de opvang met hun leerkracht. Op die manier zijn
er teveel volwassenen te dicht bij elkaar in het gebouw.
Gelieve van de opvang gebruik te maken indien u geen andere mogelijkheid heeft. Hoe minder
kinderen in de opvang, hoe minder volwassenen in het schoolgebouw.

•

Ouders mogen het schoolgebouw niet betreden (behalve voor de naschoolse opvang).
U kan steeds met uw vraag terecht via smartschool (administratie, zorgcoördinator of de directie)
of via secretariaat@basisschoolstene.be.
Voor dringende zaken neemt u best telefonisch contact op met de school (059 50 06 91)
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Oudercontact via smartschool live
Het digitale oudercontact schuift een weekje op en gaat door in de week van 30 november.
U zal digitaal een afspraak kunnen maken via smartschool vanaf 23 november. Meer info +
instructiefilmpje volgt nog.
Geniet nog van het weekend. We kijken er alvast naar uit om uw kinderen terug te zien in BS Stene.
Vriendelijke groeten
Team Stene
Wesley Samyn
Waarnemend directeur
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