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Strombeek-Bever, 28 augustus 2020

Beste ouder(s),

Hopelijk heeft u zorgeloos kunnen genieten van een toch wel speciale zomervakantie…
Allereerst willen we jullie voorstellen aan onze nieuwe directie, Mevrouw Deborah Stoffels.
Ze heeft 20 jaar gewerkt als kleuterleidster en kon vorig schooljaar tijdens een
interimopdracht reeds proeven van het ambt van directeur. Ze heeft er alvast heel veel zin
in om er een fijn schooljaar van te maken en is bereikbaar op deborah.stoffels@sintjozefsschool.be en/of op het telefoonnummer van de school.
We hebben alvast onze batterijen kunnen opladen en stellen nu alles in het werk om de
kinderen weer veilig terug naar school te laten komen.
Na overleg met het schoolbestuur en onze veiligheidsadviseur werd er beslist om de
school volledig te openen voor alle leerlingen. Dit heeft een aantal praktische gevolgen
die we hier graag even op een rijtje zetten :



Ouders zijn niet toegelaten op het schooldomein, tenzij op afspraak. We maken
hier ook een uitzondering voor de ouders van kleuters uit het geboortejaar 2017
en 2018 die voor het eerst naar school komen. Hiervan mag 1 ouder per kind
mee tot in de klas op 1, 2, 3 en 4 september. Het dragen van een mondmasker is
verplicht.



Leerkrachten en andere medewerkers dragen ten alle tijden een mondmasker.
Ook tijdens het lesgeven. Dit is niet verplicht in de kleuterklas en ook niet als er
minstens 1,5 meter afstand is.
Kinderen worden niet verplicht om een mondmasker te dragen.
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We verplichten de ouders om een mondmasker te dragen wanneer ze de
kinderen brengen en afhalen.
Voor de kinderen die met de auto worden afgezet, is er nog steeds de kiss-en
ridezone voorzien aan de witte poort en dit van 8 uur tot 8.30 uur.



Je bewaart de voorgestelde afstand van 1,5 m aan de poort.



Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod, blijf aub niet praten aan de
ingang of uitgang.
Respecteer de toegewezen in- en uitgangen en afhaalmomenten:
INGANG
WAAR
WANNEER
UITGANG


WIE

Voor- en
naschoolse
opvang
Onthaalklas
K1A
K1B
K1C

Via zwarte poort
- opvangklas

7u - 8u15
16u30 - 18u
Om 9u00
(enkel op 1,2,3
& 4 september)
Nadien tot 8u30

zwarte
poort

zwarte poort

11u40-11u55 (woe)
zwarte
15u00-15u15 (andere
Kleuterschool
poort
dagen)
zwarte poort
11u55-12u05 (woe)
K2A/B/C
zwarte
15u15-15u25 (andere
Kleuterschool
Tot 8u30
K3A/B/C
poort
dagen)
zwarte poort
12u00-12u10 (woe)
L1A
zwarte
15u30-15u40 (andere
L1B
Blok 1 & Blok 2
Tot 8u30
poort
dagen)
L1C
zwarte poort
12u00-12u10 (woe)
L2A
zwarte
15u30-15u40 (andere
L2B
Blok 2
Tot 8u30
poort
dagen)
L2C
zwarte poort
L3A/B/C
12u05 (woe)
Blok 3 &
L4A/B/C
Tot 8u30
witte poort
15u25 (andere dagen)
containerklas
witte poort
L5B
11u50-12u00 (woe)
L5A
8u15 - 8u30
15u10-15u20(andere
L6A
Ons Huis
Tot 8u30
brengen
dagen)
L6B
Ons Huis
Ophalen Ons Huis
Om 15u40 worden alle kinderen die niet opgehaald zijn, naar de opvang gebracht.
De rijen en de studie starten pas op 7 september. Meer info over de organisatie hiervan
volgt.
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Leerlingen die terugkomen uit een rode zone moeten verplicht 2 weken in
quarantaine en getest worden.
Als je kind koortsig is of ziektesymptomen heeft, dan blijft het thuis
De school heeft een COVID-lokaal, waar kinderen worden gebracht die ziek
worden op school. Je zal dan als ouder opgebeld worden, om je kind meteen te
komen ophalen en te laten testen bij de huisarts of in een triagecentrum.
Gelieve bij een eventuele besmetting de school meteen te verwittigen. Zo kan de
contact-tracing starten.



Je kind wast zijn handen/reinigt de handen met handgel bij het binnenkomen van
de school, het betreden van het klaslokaal,voor de maaltijd, na elk toiletbezoek en
het verlaten van de school



Je kind mag in geen geval speelgoed/ materiaal meebrengen van thuis.



Zorg voor een schooltas met lunchpakket drinkbus, fruitdoosje en koekje. Het is
(voorlopig) niet mogelijk om warme maaltijden en/of melk te bestellen op school.



De school voorziet ook in psycho-sociale ondersteuning voor kinderen, ouders en
personeel. Dit kan op vraag via de directie, alsook het CLB.

Indien je met bezorgdheden zit, gelieve dan zeker contact op te nemen met de
klasleerkracht of de directie. We zijn er voor jullie! Aarzel niet.

Warme groet,
Het schoolteam en de directie

