Oostende, 8 mei 2020
Beste ouders
De leerlingen uit het
- derde,
- vierde en
- vijfde leerjaar starten nog niet met lessen op school. Zij krijgen verder taken en preteaching zoals dat nu gebeurt.
Er is noodopvang op school.
Heb je vanaf 15 mei opvang nodig, stuur dan ten laatste maandag 11 mei een mail :
tkleincollege.olvo@gmail.com.
Vermeld : de dagen (voor- en/of namiddag) waarop je opvang nodig hebt.
Voeg ook een werkattest toe aub.

Hoe verloopt het afzetten en het ophalen van de kinderen?
a Ouders wachten met hun kinderen voor de schoolpoort op de
aangeduide plaats. Houd minstens 1,5 meter afstand!
b Als het jouw beurt is, neem je aan de poort afscheid. De handen
van de kinderen worden bij het binnengaan ontsmet door een juf.
c
De kinderen gaan meteen naar hun klaslokaal.

BELANGRIJK:
Geef een LUNCHPAKKET, koek of fruit en drank mee voor elke schooldag. Er zijn
geen warme maaltijden op school.

Kom op tijd, maar ook niet te vroeg je kinderen afzetten en ophalen. Zo staat
er nooit te veel volk samen te wachten aan de poort. Je kan je kind afzetten
tussen 8.35 u. en 8.50 u. en ophalen tussen 15.30 u. en 16.00 u.

Houd kinderen met hoest- en griepsymptomen thuis!
Kinderen die ziek worden op school worden meteen afgezonderd.
Wij bellen je op en vragen je om je kind zo snel mogelijk te komen ophalen.

Welke maatregelen nemen we verder nog ter bestrijding van het coronavirus?
ø De kleuters worden de hele dag in dezelfde 'contactbubbel' van maximum 14
kinderen gehouden. Dit geldt ook voor de speeltijd, de lunchtijd en het
toiletbezoek.
ø De kinderen die les komen volgen worden gescheiden gehouden van de kinderen die naar de
opvang komen.
ø De verplaatsingen in de gangen en het binnen- en buitengaan in het klaslokaal
verlopen volgens een vast stramien om te vermijden dat leerlingen fysiek met elkaar
in contact komen. Ook in de klas worden vaste routines ingebouwd zodat leerlingen
elkaar niet kruisen.
ø Bij het binnenkomen van de klas worden de handen telkens gewassen. Dit geldt ook voor- en
na de maaltijd en na elk toiletbezoek.
ø Er wordt extra ventilatie voorzien in de klaslokalen.
ø Alle schoolbanken, stoelen, didactisch materiaal, klinken en deurknoppen worden na
elke schooldag ontsmet.
ø Gezamenlijk gebruik van speelgoed en ander materiaal wordt zo veel mogelijk beperkt.
ø De toiletten worden na elk toiletbezoek ontsmet.
ø Er worden alleen papieren handdoekjes gebruikt. Er worden geen handdrogers en
stoffen handdoeken meer gebruikt.
ø Leerkrachten dragen altijd een mondmasker.

Wij danken je voor alle inspanningen die je de voorbije maanden leverde om je kind(eren)
thuis zo goed mogelijk te helpen bij het schoolwerk.
Wij hopen verder te mogen rekenen op je medewerking en begrip.
Bij vragen of bezorgdheden, aarzel niet om contact op te nemen met de klasleerkracht of
de directie!

Met vriendelijke groeten
Gerda Colpaert
Directeur

