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Samen
Beste ouders,
Wij zijn héél erg blij om jullie onderstaand bericht te mogen bezorgen.
We hebben ons best gedaan om in functie van de richtlijnen - die nog steeds op de
basisscholen gelden (met uitzondering van de afstandsregels tussen de leerlingen) iedereen op school te kunnen verwelkomen vanaf 08/06/2020.
Vorige weken kregen we via de media het heuglijke nieuws van de minister dat
iedereen terug naar school mag vanaf 2 juni 2020.
Wat in de media verschenen is, is enkel de visie van onze minister.
Het “hoe deze visie in praktijk brengen” wordt aan de school overgelaten.
In de kleine lettertjes, waar de scholen moeten gaan zoeken, staat te lezen aan
welke voorwaarden er moet voldaan worden.
Het advies werd opnieuw vandaag op woensdag 3 juni besproken op de
Nationale Veiligheidsraad.
Er waren heel wat virologen het immers niet helemaal eens met onze minister.
Als we hier groen licht zouden krijgen, werd na gemeentelijk overleg beslist
om alle kleuterscholen en basisscholen van Zoutleeuw (en Budingen) gefaseerd
uit te breiden vanaf 08/06/2020.
Afspraken week 08/06/2020 – 12/06/2020
LS1 + LS2 + LS5 komen op maandag + woensdag + vrijdag via de Koepoort.
Zie brieven met meer info per leerjaar per kanaal op Gimme!
LS5 → tussen 8.00u-8.15u
(Afhaal tussen 15.00u-15.15u – woensdag tussen 11.00u-11.15u – vrijdag tussen 14.15u-14.30u)
LS2 → tussen 8.15u-8.30u
(Afhaal tussen 15.15u-15.30u – woensdag tussen 11.15u-11.30u - vrijdag tussen 14.30u-14.45u)
LS1 → tussen 8.30u-8.45u
(Afhaal tussen 15.30u-15.45u – woensdag tussen 11.30u-11.45u – vrijdag tussen 14.45u-15.00u)

LS3 + LS4+LS6 komen op dinsdag + donderdag via de Koepoort.
Zie brieven met meer info per leerjaar per kanaal op Gimme!
LS6 → tussen 8.00u-8.15u
(Afhaal tussen 15.00u-15.15u)
LS4 → tussen 8.15u-8.30u
(Afhaal tussen 15.15u-15.30u)
LS3 → tussen 8.30u-8.45u
(Afhaal tussen 15.30u-15.45u)

KS komt op elke dag tussen tussen 8.30u en 8.45u via de groene Stationspoort
(via het kleine groene poortje aan de nieuwe speelplaats).
Zie brieven met meer info per leerjaar per kanaal op Gimme!
KS1-2 → tussen 8.30u-8.45u
(Afhaal tussen 15.00u-15.15u – woensdag tussen 11.00u-11.15u – vrijdag tussen 14.15u-14.30u)
KS3-4 → tussen 8.30u-8.45u
(Afhaal tussen 15.15u-15.30u – woensdag tussen 11.15u-11.30u - vrijdag tussen 14.30u-14.45u)
KS5 → tussen 8.30u-8.45u
(Afhaal tussen 15.30u-15.45u – woensdag tussen 11.30u-11.45u – vrijdag tussen 14.45u-15.00u)

NOODOPVANG
O.w.v. de opstart van de Middenschool en de opstart van de KS zal de
noodopvang toegankelijk zijn vanaf 9.00u tot 16.00u.
De BKO brengt de leerlingen die opstarten
→ tussen 8.00u-8.30u naar school.
De BKO brengt de leerlingen die naar de noodopvang komen + kleuters
→ vanaf 9.00u naar school.
De BKO is toegankelijk vanaf 15.00u (11.00u op woensdag en 14.00u op vrijdag)
afhankelijk van het einde van de lessen van de heropstartende klassen
(zie overzicht hierboven).
De klasleerkrachten brengen de leerlingen die niet werden afgehaald op het
afgesproken einduur naar de BKO.
De leerlingen die heropstarten kunnen diezelfde dag niet naar de NOODOPVANG
op school (o.w.v. de contactbubbels).
Zij gaan onmiddellijk naar de BKO onder begeleiding van de klasleerkracht.
Aanmelden kan via het digitaal aanmeldingsdocument dat op Gimme verschijnt.
Bij slecht weer zullen de lessen L.O. doorgaan in de Passant zodat de
noodopvang in de sporthal kan blijven doorgaan en het afstandsonderwijs in de
refter kan begeleid blijven.
De leerlingen gaan dan te voet naar daar.
We vragen om dan de nodige regenkledij te voorzien.
O.w.v. de maatregelen in de Passant wordt er gevraagd om ander schoeisel aan
te trekken bij het betreden van de zaal. We vragen daarom om steeds een paar
extra sportschoenen mee te geven als de lessen heropstarten.
Een dikke merci voor de BKO en de gemeente om ons hiermee te willen helpen!
Het afhaalmoment van de boeken in de week van 08/06 vervalt.
De jaarrapporten zullen in de week van 22/06 aan jullie kind bezorgd worden.
De wijze waarop de proclamatie zal verlopen, wordt opnieuw besproken.
Hiervan worden jullie tijdig op de hoogte gebracht.
VRAGEN
: FAQ + Filmpje (zie website)
: 011782088
: voornaam.achternaam@gvbszoutleeuw.be/ voornaam.achternaam@korzosg.be/ (zie website)

