Openklasdag: Zaterdag 29 augustus 2020

Beste ouders
Het nieuwe schooljaar komt eraan.
Bij een ‘ gewoon ‘ schooljaar worden de kinderen samen met hun ouders uitgenodigd
op een openklasdag.

De kinderen kunnen dan voor het eerst kennismaken met hun nieuwe
klasleerkracht(en).
Maar het zijn geen ‘ gewone ‘ tijden en bijgevolg is er een openklasdag die aangepast
is aan de realiteit van nu.

Toch willen we ervoor zorgen dat onze kinderen vóór de start van het schooljaar
kunnen kennismaken met hun juf(fen).
De veiligheid van de kinderen, ouders en leerkrachten blijft ons uitgangspunt.
Daarom ziet de organisatie van de openklasdag er als volgt uit:
❖ De kinderen worden per leeftijdsgroep, op een vast tijdstip, uitgenodigd. Op
die manier kunnen we een hoge concentratie van ouders en kinderen
vermijden.
❖ Eén ouder vergezelt de kinderen op school.
❖ Alle volwassenen dragen een mondmasker in en rond de schoolomgeving.
❖ Enkel de kinderen worden toegelaten in de klas.
❖ De ouders van de nieuwe instappertjes zijn welkom in de klas. Voor hen is een
eerste kennismaking in een nieuwe doch warme omgeving belangrijk.
❖ Al de andere ouders wachten op de speelplaats en zorgen onderling voor een
veilige afstand.

❖ Na het klasbezoek verlaten we de schoolomgeving zo snel mogelijk.
Hopelijk is er na heel deze corona periode opnieuw een mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten met een drankje en een babbel op de speelplaats.
Als we allemaal onze schouders zetten onder de strikte veiligheidsvoorwaarden die
ons worden opgelegd, keert het tij en kunnen we het ‘ ongewone ‘ leven snel achter
ons laten.
Het springplankteam wenst al de kinderen een mooie start van het nieuwe
schooljaar.
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*Bij de nieuwe instappers horen ook de kleuters die door de nodige covid-19
maatregelen vorig schooljaar niet zijn kunnen starten.

