Gent, vrijdag 29 mei 2020

Beste ouders, lieve kinderen,
Het is zover. Meer kinderen kunnen meer naar school komen. Dit beslisten de onderwijsministers
op woensdag 27 mei, in samenspraak met de GEES.
Wij zijn in volle voorbereiding. We zullen jullie kinderen warm onthalen. We laten de terugkeer naar
school een feest zijn. We maken tijd voor de emoties en zorgen van de kinderen in deze Coronatijden. We focussen op essentiële onderwijsdoelen en zorgen voor een evenwichtig en afwisselend
leerpakket.
We streven naar maximaal mogelijke onderwijstijd!
Veiligheid en hygiëne staan voorop voor alle kinderen, voor alle medewerkers, voor alle ouders.
In deze brief staan een aantal belangrijke afspraken. Dank om de afspraken op te volgen en zo een
veilige leer- en leefomgeving mee mogelijk te maken.
Met deze brief willen we je informeren over
1.
2.
3.
4.

Wie komt wanneer naar school?
Hoe houden wij de school veilig?
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
Ochtend- en avondopvang.

1. Wie komt wanneer naar school?
Maandag 1 juni: geen school. Pinkstermaandag.
Kleuters vanaf vrijdag 5 juni:
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag geen school
Om alles veilig te laten verlopen, vragen we om de kinderen zo stipt mogelijk naar school te brengen
en te komen halen. Kleuters starten om 8u45 en eindigen om 16u. Op vrijdag eindigen we om 15u10.
De kleuterjuffen wachten de kleuters ‘s morgen op aan de houten poort. Ouders kunnen de school
niet betreden. ’s Avonds worden de kleuters afgehaald aan de voordeur.
Bedankt om bij voorkeur een mondmasker aan te doen als je de kinderen komt brengen en afhalen.
Gelieve je kleuter een herbruibare drinkfles mee te geven naar de klas.

Lagere school dinsdag 2 juni, woensdag 3 juni en donderdag 4 juni.
Alles blijft behouden zoals het nu is.
Lagere school vanaf vrijdag 5 juni: alle klassen komen naar school. Van het 1ste tot en met het 6e
leerjaar
Team 1 (1ste lj en schakel 1): maandag van 08u30-16u, vrijdag van 08u30 -15u10
Team 2 (2de lj en schakel 2): maandag van 08u30-16u, woendag van 08u30-11u30, vrijdag van 08u3015u10
Team 3 (3de leerjaar en schakel 3): dinsdag van 08u30-16u en donderdag van 08u30-16u
Team 4(4de leerjaar en schakel 4): dinsdag van 08u30 -16u en donderdag van 08u30-16u
5de leerjaar: op maandagnamiddag, dinsdagnamiddag, donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag van
12u45u -16u
6de leerjaar en schoolverlaters: op maandagvoormiddag, dinsdagvoormiddag, donderdagvoormiddag
en vrijdagvoormidag van 08u30- 12u

2. Hoe houden wij 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 - klassen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De
leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen
contact met elkaar.
 Aparte speeltijden, beweegtijden en lunchpauzes: Bewegen, spelen, eten gebeurt in de eigen
groep of bubbel.
 Afstand houden (1,5 meter): de medewerkers van de school houden voldoende afstand van
elkaar en van de kinderen van het lager.
 Mondmaskers: medewerkers dragen verplicht een mondmasker als ze zich tussen de leerlingen
van het lager door bewegen en bij elk contact met collega’s en andere volwassenen.
Medewerkers hoeven geen mondmasker te dragen bij voldoende afstand in open lucht.
De leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen.
 Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel.
Samen met de kinderen zal veel tijd besteed worden aan het wassen van de handen. De lokalen
worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.
3. Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?









Draag bij voorkeur een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Zet je kind af of haal het op aan de afgesproken plek en op tijd.
Volg de instructies van de leerkracht.
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 van de school/poort.
We vragen om de kinderen zoveel mogelijk zelf te komen ophalen. Oudere kinderen kunnen mits
toestemming alleen naar huis. We organiseren geen ‘rijen’ omdat de bubbels dan weer gemixt
worden.
Wil je praten met iemand van het schoolteam? Spreek een leerkracht aan of maak een afspraak
via telefoon / mail. Wij maken een gesprek op een veilige manier mogelijk.
In het gebouw draag je een mondmasker.

4. Ochtend- en avondopvang:
Heb je nood aan ochtendopvang? Voor wie het noodzakelijk is, is er de mogelijkheid voor
ochtendopvang vanaf 7u45 (betalend tot 8u15). Graag op voorhand laten weten aan de juf of
meester, dankjewel.
Er is ook avondopvang mogelijk van 16u15 tot 18u in samenwerking met IBO.
Heb je nood aan opvang op dagen dat je kind geen les heeft, neem dan contact op met Miet Maes
(0497/03 50 34) of Heidi Masschaele (0473 99 36 32) of via mail naar basisschool@demozaiek.be

We kijken er heel erg naar uit om jullie allen terug te zien,
graag tot binnenkort!
Het Mozaïekteam

