VEILIG
HERSTARTEN
VRIJDAG 15 MEI 2020
Kruisem, 13 mei 2020

Beste ouders,
Vanaf vrijdag 15 mei kan onze school veilig herstarten!
Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel staat nu centraal. Door een
combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke
schoolomgeving.
• Vaste groepen (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 en lunchpauzes: De leerlingen gaan niet allemaal
samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact
tussen de verschillende groepen.
• Afstand houden (1,5 meter): De leraars en leerlingen houden voldoende
afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De
leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
• Mondmaskers: De leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen
een mondmasker.
• Netheid: Leraars en leerlingen zullen vaak hun handen wassen of
ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. Het
poetspersoneel maakt de lokalen en het sanitaire gedeelte grondig
schoon.
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
• 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 of uitgang.
• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via
telefoon of via mail.
We volgen hiermee de beslissingen en de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad.
Er volgt ook nog een filmpje van onze school met uitleg over onze werking!
Met vriendelijke groeten,
Peter Berlamont
Directie GBS De “Weide” Wereld

