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Blauberg, 26 augustus 2021
Beste ouder(s),
De zomervakantie loopt ten einde.
We hopen dat iedereen van de vakantie heeft kunnen genieten, of het nu een staycation of een echte vacation was… Als de batterijen maar weer zijn opgeladen,
toch?!
In deze brief informeren we jullie over enkele praktische zaken om de start van het
schooljaar vlot te laten verlopen.
1. CORONA-update
Bij het begin van het nieuwe schooljaar brengen we jullie graag op de hoogte van
de maatregelen die van toepassing zijn op het basisonderwijs vanaf 1 september
2021. (www.onderwijs.vlaanderen.be dd 17 augustus 2021)
 Alle leerlingen kunnen tegelijk naar school gaan, 5 dagen in de week.
 Leerlingen dragen geen mondmasker. Specifiek voor de leerlingen van L5 en
L6 zijn de mondmaskers ook niet meer verplicht. Leerlingen die een
mondmasker wensen te dragen, kunnen dit.
 Ouders zetten hun kind(eren) af aan de schoolpoort en/of de gangdeur en
houden zich aan de mondmaskerplicht.
 Lessen bewegingsopvoeding kunnen doorgaan. Indien mogelijk: buiten. Een
mondmasker is niet verplicht tijdens het sporten.
 De speeltijden kunnen tegelijkertijd en voor meerdere klasgroepen
georganiseerd worden.
 Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste
voorzorgsmaatregelen. Zorg dus bij koude(re) dagen voor een extra trui voor
in de klas.
 Ook de extra handhygiëne blijft van tel.
 Oudercontacten kunnen doorgaan op school. Wanneer er neergezeten
wordt, is een mondmasker niet nodig.
 Kijkmomenten en inschrijvingen kunnen doorgaan op school, op afspraak.
 Bij mogelijke symptomen, rekenen we op jullie burgerzin. Neem contact op
met je huisarts en breng, indien nodig, de school op de hoogte.
Bij elke aanpassing van de maatregelen vanuit de overheid, brengen we jullie zo
snel als mogelijk op de hoogte. Alvast bedankt voor uw vertrouwen!
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2. Open-schoolmoment en info-avonden
Het open-schoolmoment gaat door op maandag 30 augustus van 18u30 tot 19u30.
Elke volwassene draagt een mondmasker binnen de schoolmuren.
Je kan de school bezoeken door de aangeduide route te volgen.
De route start via de groene poort aan de Goorbaan.
De info-avonden per klas gaan door op de afgesproken data:
- Vijver- en Kriebelklas: maandag 6 september om 19u00
- Vlinderklas:
woensdag 8 september om 19u00
- Leergroep L1:
woensdag 1 september om 20u00
- Leergroep L2L3:
woensdag 1 september om 19u00
- Leergroep L4L5:
donderdag 2 september om 19u00
- Leergroep L6:
dinsdag 7 september om 19u00
Ook voor de klas-info-avond gelden enkele voorwaarden:
- 1 ouder per kind
- elke volwassene draagt een mondmasker
- het info-moment duurt maximum 1 uur

3. HERINNERING: gewijzigde begin- en einduren van een schooldag
Elke dag beginnen de lessen om 08u40 en ’s middags om 13u20.
De lessen eindigen in de voormiddag om 12u15 en in de namiddag om
15u20.
speeltijd voormiddag:
middagpauze:
speeltijd namiddag:

10u20 – 10u35
12u15 – 13u20
14u10 – 14u30

Het toezicht door de school start ’s morgens om 08u25 en loopt na schooltijd
tot 15u35.
De leerlingen die vóór dit moment aanwezig zijn, moeten verplicht naar de
opvang. Ook na schooltijd geldt deze regel.
De leerlingen hebben voor en na deze uren geen toelating om zonder
toezicht op school te zijn.
Tussen 08u25 en 08u40 komt je kind de school binnen: kleuters worden tot aan
de klasdeur gebracht en kinderen van de lagere school gaan zelfstandig
naar de klas. De klasleerkracht is aanwezig. De leerlingen hebben een
kwartier tijd om aan te komen op school, handen te wassen, een vraag te
stellen aan de leerkrachten, een praatje te maken met een klasgenoot en/of
de leerkracht,..
Op onderstaande foto’s maken we duidelijk welke leerlingen langs welke
deur de school binnenkomen:
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 verbindingsstraatje Blaubergsesteenweg - Goorbaan
De leerlingen van leergroep L1, L2 en L3 komen
langs de witte deur de school binnen en gaan
rechtstreeks naar de klas om de handen te
wassen.

 zijkant B-blok aan de Goorbaan
De leerlingen van leergroep L4,L5 en L6 komen
langs de glazen deur de school binnen en
gaan rechtstreeks naar de klas om de handen
te wassen.

 groene poort aan de Goorbaan
De leerlingen van de vijver-, de kriebel- en de
vlinderklas komen de school binnen langs de
groene poort aan de Goorbaan. De ouder
brengt de kleuter tot aan de klas en maakt
het afscheid kort. De ouder verlaat de school
langs dezelfde poort.

 het einde van een schooldag
De kleuters verzamelen onder het afdak en nemen plaats per klas.
Als ouder kan je daar je kind ophalen. De leerlingen van de lagere school
verzamelen op de speelplaats van de Goorbaan en worden daar opgehaald
of gaan zelfstandig naar huis.
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De leerlingen gaan bij het juiste pictogram staan:
-

fietsers
alleen naar huis (vergeet je fluo-bandje niet!)
samen naar huis (je wordt opgehaald door een volwassene)
buitenschoolse kinderopvang

4. Schoolbrochure en – reglement
Via onderstaande link kom je terecht op de website van de school.
http://www.degraankorrel.be/index.php
Hier kan je het volledige schoolreglement, praktische informatie en het
pedagogisch project nog een keer nalezen.
Gezien de beperkte duur van de klas info-avond, vragen we om dit
document door te nemen vóór dit moment. Dan kan je tijdens de klasavond
het document ‘ lezen en goedgekeurd’ ondertekenen. Waarvoor dank!

We kijken er heel erg naar uit om jullie allemaal weer te zien!
We zijn klaar om er samen weer een heel schooljaar voor te gaan!
We zien je graag én op 1 september! 
Tot dan!
Het Graankorrelteam
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