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Info start schooljaar 2020-2021 

Eeklo, 22/08/2020 

Beste ouders 

Hopelijk hebben jullie allen kunnen genieten van een deugddoende en bovenal gezonde 
vakantie. Wij maken ons stilaan op om schooljaar 2020-2021 te starten en willen jullie graag 
reeds enkele richtlijnen meegeven. 

COVID-19 

De corona pandemie is helaas nog steeds in het land dus ook bij de opstart van dit nieuwe 
schooljaar zullen we allen waakzaam moeten blijven en de opgelegde veiligheidsvoorschriften 
strikt naleven. 

Het respecteren van de social distancing (SD), dragen van een mondmasker (niet voor 
leerlingen basisonderwijs) en handhygiëne blijven de voornaamste basisregels. 

De draaiboeken van de overheid omtrent de opstart van scholen in code geel en de eventuele 
omschakeling naar code oranje of rood zijn reeds gepubliceerd en inkijkbaar: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-en-buitengewoon-
basisonderwijs. 

Wij maken ondertussen werk van een schooleigen draaiboek die later deze week ook zal 
worden gepubliceerd. 

De volledige basisschool start op in code geel, dit betekent o.a.: 

§ Dat alle leerlingen elke dag naar school komen. 
§ Er geen klasbubbels meer nodig zijn. Uw kind mag met alle kinderen leren en spelen. 
§ Warme maaltijden zijn terug mogelijk vanaf 14/09/2020. De eerste twee weken 

brengen alle kinderen een eigen lunchpakket mee. 
§ Uitstappen worden opnieuw toegelaten. 
§ De schoolbus mag terug rijden. Ouders voor het leerlingenvervoer worden hier 

binnenkort van op de hoogte gebracht. 
§ Hygiënemaatregelen blijven van toepassing (regelmatig handen wassen, lkr dragen 

mondmasker, …) 
*Gedetailleerde info kan je in de draaiboeken terugvinden. 
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WELKOMSTDAG 

Dit eerste kennismakingsmoment met de (nieuwe) klas gaat door op donderdag 27/08/2020 
tussen 16u en 18u. Mogen wij u vriendelijk vragen volgende veiligheidsmaatregelen in acht te 
nemen: 

§ Maximum één ouder per leerling/gezin. 
§ Ouders respecteren te allen tijde de SD en dragen een mondmasker bij het betreden 

van het schooldomein. 
§ Gelieve uw bezoek te beperken in tijd zodat iedereen de mogelijkheid krijgt even kennis 

te maken. 
§ Vooraf aanmelden via volgend registratieformulier: 

https://forms.gle/8KCi5Vti5Xqj15XM7 

VRAGEN? 

Wie verder nog vragen heeft, kan steeds contact (telefonisch, per mail of spring gerust even 
binnen) met ons opnemen. Mogelijks volgen eerstdaags nog enkele infobrieven die wij per mail 
naar jullie versturen. Deze zijn ook steeds op onze schoolwebsites na te lezen. 

Alvast bedankt voor uw begrip en graag tot binnenkort. 

Met vriendelijke groeten. 

Kristof De Baere 
Directeur GO! basisscholen Eeklo 


