Nieuwsbrief WAVO – heropstart fase 2

Beste ouders
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We weten dat jullie op hete kolen zitten w.b. informatie over de heropstart! Dat geldt ook voor ons,
we wachten nog op duidelijke richtlijnen van de overheid én van de gemeente (opvang!). Maar we
willen niet langer wachten om jullie te informeren over onze plannen. De regeling zoals ze hieronder
wordt meegegeven is nog onder licht voorbehoud. Zonder tegenbericht van ons, gaat het door zoals
het hier voorligt.
Vanaf dinsdag 2 juni kunnen we de heropstart uitbreiden naar kleuters en de andere leerjaren van de
lagere school.
We hebben in onze school dankzij onze 3 vestigingsplaatsen, genoeg ruimte om de regeling die al liep
voor de leerjaren 1,2 en 6 door te trekken naar de leerjaren 3, 4 en 5.
Even opfrissen:
- De richtlijnen bepalen dat we maximaal 12 kinderen in onze lokalen kunnen opvangen. We
verdelen daarom elke klas in een A-groep en een B-groep.
- Maandag 1 juni is het Pinkstermaandag en is er dus geen les. Om het aanbod voor groep A en
groep B gelijk te houden, wordt er op dinsdagvoormiddag les gegeven aan groep A en op
woensdagvoormiddag aan groep B.
Dinsdagvoormiddag
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Donderdag komt groep A, groep B blijft thuis.
Vrijdag komt groep B, groep A blijft thuis.
Vrijdag worden de uren aangepast: de namiddag duurt tot 15.45 u., net zoals op de andere
volledige schooldagen.
Vanaf maandag 8 juni volgen we elke week dit stramien:
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Bij de verdeling van de groepen wordt rekening gehouden met broers en/of zussen in andere
leerjaren. Er wordt naar gestreefd om de kinderen van eenzelfde gezin op dezelfde dagen
thuis en op school te krijgen.
Leerlingen uit kwetsbare gezinnen of met een grote leerachterstand worden, in samenspraak
met de ouders, uitgenodigd op school om onder begeleiding van een zorg-/klasleerkracht
extra ondersteuning te krijgen. De school neemt hiervoor de regie in handen.
De klasleerkracht stuurt je een mail zodat je weet in welke groep je kind ingedeeld is. Zo
weet je ook op welke dagen je kind wél en niet naar school kan.

Kleuterschool
We kijken er naar uit om al onze kleuters terug te ontvangen vanaf dinsdag 2 juni! De schooluren
blijven ongewijzigd. De kleuters kunnen élke weekdag komen, dus ook op de woensdagen. We
werken hier niet met halve klasgroepen zoals in de lagere school, er zijn geen beperkingen voor
kleuters w.b. afstand, ook niet in het klaslokaal. Dus ALLE kleuters mogen GELIJKTIJDIG naar de
school komen! ’s Middags wordt er in de klas gegeten, geef dus een brooddoos en een drinkfles mee!
De speeltijden verlopen, net als in de lagere school, in 3 shiften. De speelplaats is opgedeeld in 3
compartimenten en we spelen per “klasbubbel”.

Organisatie noodopvang
Niet voor niets gebruiken we hier nog het woord “noodopvang”. Dat betekent dat wie echt geen
oplossing ziet, gebruik kan maken van de opvang op school. Aangezien we nu met alle leerjaren
opstarten hebben we een zeer beperkte opvangcapacitiet. Op dit moment weten we nog niet of de
gemeente ons hierin zal ondersteunen. Als dat zo is (hopelijk!), zal de opvang in het Boshuis
doorgaan met toezichters van de gemeente. Als het niet zo is, zal de opvang in de refter van
Vinkenhof doorgaan, met toezichters van de school. Van zodra hier duidelijkheid over is, brengen we
jullie via mail op de hoogte!
Wie opvang nodig heeft vult de bevraging in bijlage in.
Deze bevraging is zeer belangrijk voor ons! We willen graag snel zicht krijgen op het aantal op te
vangen kinderen zodat we ons tijdig kunnen organiseren! Bezorg ons snel jullie TEN LAATSTE OP
VRIJDAG OM 12 U!

Organisatie buitenschoolse opvang (BKO)
De vooropvang gaat door in het Boshuis, zowel voor de kinderen van de lagere school als de
kleuterschool. Deze groepen worden in het Boshuis gescheiden gehouden.
De kleuters gaan na schooltijd naar het Boshuis, de kinderen van de Leemstraat en van Vinkenhof
gaan met een begeleide rij naar het Boshuis. Ook hier hebben we op dit moment geen duidelijkheid
van de gemeente, we houden jullie op de hoogte…mogelijk wordt de BKO voor de lagere school naar
Vinkehof overgebracht.

Brengen en ophalen van kinderen (met mondmasker a.u.b.!)
Kleuterschool
Brengen: Vanaf 8.00 u zijn de kleuters welkom op de school. Je kunt ze tot op de speelplaats
brengen langs de hoofdingang (ijzeren poort) en je kunt de school verlaten langs de deur van het
reftertje. Zo vermijden we opstoppingen aan de inkom.

Blijf niet treuzelen op de speelplaats, zorg mee voor een vlotte circulatie. Enkele juffen staan aan de
poort en begeleiden de kleuters meteen naar hun klas. Er is geen speeltijd ’s morgens (bubbels!)
Ophalen: Vanaf 15.30 u aan de schoolpoort. Respecteer de afstand van 1,5 m! Je komt binnen langs
de hoofdpoort en je volgt dan het fiestparcours rond de speelplaats. Je pikt je kleuter op en je
verlaat de school langs de deur van het reftertje (éénrichtingsverkeer). Als je een fiets moet
oppikken, passeer je langs de fietsenstalling en ga je langs het apenparcours naar het fietsparcours.
Leemstraat
Brengen: Kinderen worden vanaf 8.00 u afgezet aan de inkom van de school. Een leerkracht vangt ze
daar op en stuurt hen door naar het klaslokaa. Daar worden ze volgens de veiligheidsvoorschriften
opgevangen door hun leerkracht.
Ophalen: Kinderen wachten op de speelplaats op hun ouder. Die komt via de nooduitgang (straatje
rechts naast de school) naar de speelplaats, pikt zoon of dochter op, en verlaat de school langs de
Leemstraat. Zo creëren we éénrichtingsverkeer en vermijden we een samenkomst van te veel
mensen aan de ingang van de school.
Vinkenhof
Brengen: langs de ingang aan Bruultjeshoek, vanaf 8.00 u. Niet parkeren aan de schoolpoort maar
op de parking van Bruultjeshoek a.u.b! Een leerkracht wacht de kinderen op aan de poort en stuurt
ze langs de juiste route naar de klas. Daar worden ze volgens de veiligheidsvoorschriften opgevangen
door hun leerkracht.
Ophalen: veel kinderen gaan te voet of met de fiets naar huis. Er zullen dus rijen georganiseerd
worden. De rijen vertrekken meteen na het belsignaal. Kinderen die worden opgehaald wachten op
de speelplaats, op een veilige afstand van elkaar. Ouders kunnen op de speelplaats vanaf 16 u en ze
volgen het aangeduide parcours

Nog vragen?
Bel naar 015 76 03 10 of stuur een mail naar directie@wavo.be

