Info herstart fase 2
Eeklo, 28/05/2020
Beste ouders
Gisterenavond bracht het Overlegcomité belangrijk nieuws omtrent fase 2 van de herstart van
scholen. De maatregelen worden vanaf volgende week versoepeld en dit biedt heel wat
mogelijkheden om meer leerlingen naar school te laten komen. Dit betekent echter niet dat er
geen veiligheidsmaatregelen meer zullen gelden op onze schooldomeinen.
De organisatie voor de periode vanaf dinsdag 2 juni tot einde schooljaar ziet er als volgt uit:

Kleuteronderwijs
Alle kleuterklassen kunnen vanaf dinsdag 2 juni van start gaan op school. Elke klasgroep wordt
beschouwd als één bubbel en zal bijgevolg gedurende de volledige lesdag in deze bubbel blijven
(incl. pauzes). Tot het einde van het schooljaar krijgen zij les op school op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Er is GEEN les op woensdag! Indien nodig, kunnen we wel in noodopvang voorzien. Gelieve hier
enkel in uitzonderlijke situaties gebruik van te maken.
Inschrijven voor deze noodopvang is wel verplicht: https://forms.gle/tmRhVzrUWVzWnYyx6
Schooluren:
▪
▪

De kleuters kunnen naar school worden gebracht tussen 8u45 en 9u.
De middagpauze is van 12u tot 13u15.
Wij adviseren om kinderen op school te laten tijdens deze middagpauze. Dit om de verschillende bubbels
zo weinig mogelijk te verstoren. Er zijn geen warme maaltijden mogelijk, gelieve uw kleuter te voorzien van
een lunchpakket en voldoende water.

▪
▪

Kleuters ophalen kan tussen 15u en 15u15.
Uiteraard is er ook voor- en naschoolse opvang mogelijk, hiervoor kan u bij BKO Bukinop
terecht.

GO! Basisschool De Tandem

Eikelstraat 41b - 9900 Eeklo
Tel. 09 377 56 44
info@basisschool-detandem.be

GO! Leefschool Het Droomschip
Blakstraat 25 - 9900 Eeklo
Tel. 09 377 22 05
info@hetdroomschip.be

Lager onderwijs
*Organisatie voor de komende week (van 2 juni t.e.m. 5 juni):
L1, T1-2 & L2 krijgen les op school op dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni.
L3, L4, T3-4, L5, T5-6 en L6 krijgen les op school op vrijdag 5 juni.
Indien nodig, is het ook nog steeds mogelijk om in te schrijven voor de noodopvang via:
https://forms.gle/tmRhVzrUWVzWnYyx6
*Organisatie vanaf 8 juni tot einde schooljaar:
Alle klassen van het lager onderwijs zullen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
volle dagen van start gaan op school.
Er is GEEN les op woensdag! Indien nodig, kunnen we wel in noodopvang voorzien. Gelieve
hier enkel in uitzonderlijke situaties gebruik van te maken.
Inschrijven voor deze noodopvang is wel verplicht: https://forms.gle/tmRhVzrUWVzWnYyx6
Schooluren:
▪
▪

De lagere school kinderen kunnen naar school worden gebracht tussen 8u30 en 8u45.
De middagpauze is van 12u tot 13u15.
Wij adviseren om leerlingen op school te laten tijdens deze middagpauze. Dit om de verschillende bubbels
zo weinig mogelijk te verstoren. Er zijn geen warme maaltijden mogelijk, gelieve uw kind te voorzien van
een lunchpakket en voldoende water.

▪
▪

Lagere school kinderen ophalen kan tussen 15u15 en 15u30.
Uiteraard is er ook voor- en naschoolse opvang mogelijk, hiervoor kan u bij BKO Bukinop
terecht.

Veiligheidsmaatregelen op school
Het is een feit dat de veiligheidsmaatregelen worden versoepeld. Dit wil echter niet zeggen dat
dat we geen rekening meer zullen houden met eerder gecommuniceerde veiligheidsafspraken.
De basisregels blijven voor ons van toepassing, maar we streven er naar om geleidelijk aan de
strikte regels te versoepelen. Een goede dosis gezond verstand is hier zeker aan de orde.
Vier basisregels blijven van toepassing:
▪
▪
▪
▪

Social distancing tussen volwassen personen en tussen leerkrachten-leerlingen.
Handhygiëne op regelmatige basis.
Het maximaal respecteren van contactbubbels.
Volwassenen dragen een mondmasker op de campus.

De campus blijft voorlopig autovrij, dit om de verschillende leerlingenstromen overzichtelijk en
veilig te laten verlopen.
Leerlingenvervoer (bus) zal tot einde schooljaar niet worden georganiseerd.
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Heb je verder nog vragen en/of opmerkingen?
Ook voor deze herstart fase 2 wordt een (beknopt) draaiboek opgemaakt die wij eerstdaags
openbaar publiceren op onze schoolwebsite (https://basisschool-detandem.be/brieven-van-dedirectie/). Daar kan u alvast heel wat antwoorden vinden op mogelijke vragen. Of neem gerust
telefonisch contact op met onze scholen of via mail.
Wij zijn uiteraard steeds afhankelijk van beslissingen van de nationale veiligheidsraad en de
verschillende overlegcomités. Indien zij tussentijds beslissingen doorvoeren, kan het zijn dat onze
organisatie ook moet worden aangepast. Uiteraard brengen wij jullie hiervan op de hoogte.
Met dankbare groeten.
Kristof De Baere
Directeur GO! basisscholen Eeklo
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