Oudergem, 28/08/2020
Beste ouders
We hopen dat iedereen genoten heeft van een ontspannende zomervakantie en klaar is voor de start
van het nieuwe schooljaar.
Het schoolbestuur én alle personeelsleden van basisschool Wonderwoud kijken er enorm naar uit om
alle leerlingen op 1 september (terug) te verwelkomen.
Gewoon zal het nieuwe schooljaar helaas nog niet zijn. De coronamaatregelen zullen het verdere
verloop bepalen.
We hebben de voorbije dagen de draaiboeken van de overheid goed bestudeerd en toegepast op de
eigen scholen. Samen met de preventieadviseur, collega-directeurs en het bestuur hebben wij
opnieuw een algemene risicoanalyse opgemaakt, die verder verfijnd is per school (basisschool +
secundaire school)
Op basis van deze risicoanalyse, kwamen we tot een aantal beslissingen en noodzakelijke
maatregelen.
Onze school stelt volgende uitgangspunten als basis:
•
•
•

We zetten het welbevinden, maar ook de veiligheid van onze leerlingen én personeelsleden
voorop;
We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen veilig naar school te laten komen;
We proberen er, in de mate van het mogelijke, een quasi-normaal schooljaar van te maken voor
iedereen.

Alle scholen starten op 1 september in code geel. Het schoolbestuur hoopt dat code geel zo lang
mogelijk van kracht kan blijven. We rekenen daarvoor op de burgerzin van al onze ouders, onze
personeelsleden, onze leveranciers,… en iedereen in de samenleving. Als iedereen de basisregels
volgt, komen we er !

De basisafspraken
1.

Ben je tussen 18 en 31 augustus 2020 teruggekeerd uit een land of regio met code rood
of oranje?
Terugkomst uit gebied met code oranje
•
•

Neem contact op met je huisarts om je te laten testen. We rekenen op de
verantwoordelijkheidszin van iedereen! Bij afwezigheid, verwittig je de school en
bezorg je een doktersattest.
Indien de test negatief is, kan je naar school komen.

Terugkomst uit gebied met code rood
•
•

2.

3.

4.

5.

Je bent wettelijk verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan en je te laten
testen. Neem dus onmiddellijk contact op met je huisarts.
Onze scholen kunnen leerlingen naar huis terugsturen die niet in quarantaine
gegaan zijn.

Wie symptomen van covid-19 vertoont, blijft thuis en contacteert de huisarts.

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering opgevangen in het EHBO-lokaal en gaat
onmiddellijk naar huis. Je neemt contact op met de huisarts, die zal beslissen of je getest
moet worden. De contactopspoorders contacteren het CLB als iemand op school besmet
is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via
een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke
maatregelen zij moeten nemen.
Is iemand van het gezin besmet met corona? Dan moet je 14 dagen thuisblijven
(quarantaine). Je volgt de richtlijnen van de contactopspoorders op. Je verwittigt de school
en bezorgt een doktersattest.

Behoor je tot een risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Neem contact
op met je behandelende arts en neem contact op met je directie.

6.

Behoort iemand van je gezin tot een risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte
immuniteit? Dan is er geen reden om thuis te blijven, tenzij de behandelende arts van de
risicopatiënt anders oordeelt.

7.

Begroeten gebeurt met een zwaai en niet door het geven van een hand en/of een zoen.

8.

Gebruik een papieren zakdoekje als je moet hoesten, niezen of snuiten. Gooi dit dan weg
in een vuilbak. Hoesten of niezen kan ook in de binnenkant van de elleboog of
in je mondmasker.

9.

Handhygiëne is uiterst belangrijk. Was regelmatig de handen met water en zeep. Bij
aankomst op school ontsmet je je handen (alcoholgel).

10.

Volwassenen voldoende afstand (minimaal 1,5 meter).

Code geel betekent algemeen voor onze basisschool

Alle kinderen kunnen 5 dagen per week naar school
komen. Er is voor- en naschoolse opvang.

Volwassenen dragen op school verplicht een
mondmasker indien de afstand van 1,5 m
afstand niet gegarandeerd kan worden tussen
volwassenen.

Al het schoolmateriaal mag gebruikt worden
(laptops, speeltuigen, specifiek schoolmateriaal …).
Het wordt regelmatig gereinigd én onze kinderen
wassen regelmatig zelf hun handen of met hulp van
volwassenen.

Er is per school een hygiëneplan opgemaakt.
Lokalen, sanitair en materialen worden op geregelde
tijdstippen schoongemaakt.

Al onze lokalen worden maximaal geventileerd. We
geven les met de ramen (of deuren) open, ook als
het kouder wordt. Mechanische ventilatiesystemen
worden optimaal onderhouden.
Vanaf dit schooljaar zullen er geen warme
maaltijden aangeboden worden tijdens de middag.
Iedereen zorgt zelf voor een lunchpakket en eigen
drinkbus gevuld met water (geen frisdranken, geen
fruitsappen).
We vragen (groot)ouders niet samen in een grote
groep aan de schoolpoort te staan voor en na
schooltijd. Samenscholingen zijn nog steeds
verboden.
Houd afstand van anderen als je je (klein)kind komt
afhalen en draag een mondmasker.
Ontsmet de handen van je kind met persoonlijke
handgel voor het binnengaan van de school
(schoolpoort)

Alle uitstappen buiten de school kunnen doorgaan,
zolang code geel van kracht blijft.
We vermijden voorlopig het openbaar vervoer en
zullen zoveel mogelijk gebruik maken van onze
eigen schoolbus van het secundaire.
.

U bent als ouder welkom na afspraak op school,
een mondmasker is verplicht binnen de school. De
algemene infoavond zal vervangen worden door
individuele oudercontacten per klas, op
donderdag 3 september , mits afstand houden, het
dragen van een mondmasker
Verdere informatie volgt hierover zeker nog.

Hierna volgen nog enkele specifieke regelingen die van kracht vanaf 1 september 2020.

De eerste schooldag verwelkomen we zowel onze kinderen als onze ouders met open armen aan de
schoolpoort. Gelieve de afstand te respecteren op het voetpad en de handen van je kind vooraf te
ontsmetten met persoonlijke handgel! Er worden geen ouders ‘binnen het schooldomein’ toegelaten.
Alle kinderen starten om 8.30u. tot 15.25u. Behalve de kleutertjes van de onthaalklas en de eerste
kleuterklas. Zij starten om 8.45u tot 15.40u. We vinden het heel belangrijk dat we élke dag, de
allerkleinsten extra aandacht kunnen geven op een rustige manier bij het onthaal aan de schoolpoort
daar de ouders niet meer toegelaten worden binnen de klas door COVID-19.
De ochtendopvang start een kwartier later. Dit wil zeggen van 7.30u. tot 8.00u. !! (NIET meer om
7.15u). De avondopvang blijft ongewijzigd.

De voor- en naschoolse opvang zal voortaan doorgaan in de feestzaal (niet meer op de 1ste
verdieping); De kinderen van de lagere school krijgen nog steeds de mogelijkheid, huiswerk te maken
in de huiswerkklas. Om 16.30u of 17.00u kunnen ze dan afgehaald worden in de feestzaal of op de
speelplaats. (Tot de herfstvakantie sluiten de kindjes van het 1ste leerjaar nog aan bij de kleutertjes
voor de opvang.)
Wat betreft de leerstof van het 2de t.e.m. het 6de leerjaar : Onze eerste prioriteit is : starten met het
inhalen van de niet geziene leerstof van het voorbije leerjaar tot eind oktober, zodat al onze kinderen
opnieuw een stevige basis hebben om weer verder te bouwen.
Noteer ook alvast : in plaats van een algemene infoavond naar jaarlijkse gewoonte, is er nu op
donderdag, 3 september een informeel, individueel oudercontact mogelijk met de klastitularis (op
afspraak !). Meer info hieromtrent krijg je via de klasmail van de juf of de meester.

Verdere vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen met onze school : 0493/78.46.20
Het ‘Wonderkrantje’ en het ‘schoolreglement’ verschijnt online op de website, tenlaatste maandag 31 augustus.
Hierin vinden jullie algemene informatie rond verlofdagen, pedagogische studiedagen, bijdrageregeling, voor-en
naschoolse opvang, jaarthema, …

Alles is een beetje anders… behalve ons enthousiasme. We maken er SAMEN met onze kinderen een heel
fijn en leerrijk schooljaar van .
Vriendelijke groet,
K. Van Hemelrijck,
Directie & Wonderwoudteam

