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Beste ouders,
Hopelijk konden jullie genieten van een enigszins zorgeloze vakantieperiode.
Bij deze willen we jullie nu informeren over:
-Algemene organisatie en informatie tot op heden geweten
-Klaslijsten (in pdf bijlagen per klas)
-Uitleg Code geel
Wij starten de school op in code geel, dat wil zeggen:
 Alle leerjaren en alle kleuters en kinderen fulltime op school
 veiligheid leerlingen en personeel absolute voorwaarde
 zieke leerlingen blijven thuis, hoe miniem de aandoening ook
 kinderen die ziek worden op school, moeten meteen door familie opgehaald worden en laten testen bij huisarts
 volwassenen steeds mondmasker als er geen social distance kan zijn
 er zijn geen bubbels voor de kinderen
 ouders blijven aan schoolpoort dus komen niet op het terrein, ook hier social distance (mondmasker
aanbevolen)
 ouders kunnen per uitzondering toegelaten worden voor dringende zaken of in overleg met titularis (steeds
aanmelden in secretariaat) – ook voor infomomenten en oudercontacten
 handhygiëne blijft noodzakelijk (zoals voordien)
 essentiële derden zijn toegelaten op afspraak en in overleg (hier gaat het over kinesisten en logopedisten onder
andere) Richtlijnen naar logopedisten volgen naar hen toe nog.
 warme maaltijden: zullen aangeboden worden vanaf dinsdag 1 september (zolang het code geel blijft)
 in en – uitgangen voor kleuter en lager, brengen en afhalen zullen volgende week nog bepaald worden
 Ons ventilatiesysteem werkt op volle kracht
 opvang gaat door zoals gewoonlijk
Mochten we moeten overschakelen naar code oranje, dan volgt de aangepaste communicatie zo vlug mogelijk.
Door de opstart in code geel nemen wij, als school, ook de volgende maatregelen.
1.

Afscheidsreceptie 6de leerjaar Spanjeschool en de Tassche
Gezien de maatregelen, genomen door de overheid, zien wij ons genoodzaakt om deze avonden voor beide
vestigingen te schrappen. Vanuit de school komt er nog een kleine verrassing tot aan de voordeur van de
leerlingen. Wij wensen hen alvast een vlotte start op hun nieuwe school.

2.

Open klas – zomervakantie
We kiezen er voor om voor de beide vestigingen de jaarlijkse openklasdag op volgende wijze te organiseren:
 enkel voor nieuwe kleuters/ peuters en leerlingen lagere afdeling
 leerlingen 1ste leerjaar Spanjeschool en de Tassche volledig
De organisatie en uitnodiging volgt via de klasleerkracht van de kinderen. Bepaalde ouders van bepaalde
leerlingen 2de tot 6de lj. zullen ook apart door de leerkracht uitgenodigd worden voor kort openklasmoment.

3.

Infoavond (september) voor ouders
Tijdens de maand september organiseren de klasleerkrachten een infoavond voor ouders. Op deze avond
stellen ze de klaswerking voor en is er een uitgebreide mogelijkheid om vragen te stellen of de klas te
bezichtigen. Voor de organisatie, die anders is dan voorbije jaren, vragen we om de aanwezigheid te beperken
tot 1 ouder. Voor nieuw samengestelde gezinnen is een uitzondering tot max. 2 personen mogelijk. Net zoals
bij het betreden van de school is op deze avond een mondmasker verplicht en dienen handen gewassen te
worden.
Data en verdere info volgt via de klasleerkracht van uw kind(eren).
Belangrijke, nodige en klasspecifieke informatie voor de aanvang van het schooljaar, zullen jullie door de
titularissen krijgen.

4.

schoolorganisatie klassen en titularissen: 2020-2021
 Spanjeschool:
 peuter-1ste kleuterklas a
Isabelle Demeester/Lies
 peuter -1ste kleuterklas b
Celien Cappelle
 peutergroep (vanaf januari)
Glauke Vergote/Lies
ste
de
 1 en 2 kleuterklas a
Karolien Carrein
 1ste en 2de kleuterklas b
Céline De Clerck / Charlène
 3de kleuterklas a
Annelore Werbrouck – Rita Uijttenhove
 3de kleuterklas b
Anouk Drubbels










1ste leerjaar a
1ste leerjaar b
2de leerjaar a
2de leerjaar b
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

Trui Vercrysse
juf Lucrèse ondersteuning 1ste graad
Kaat Vanseveren
Nathalie
Linde
Charlotte (Marieke Blockeel ondersteuning)
Ine (Marieke Blockeel ondersteuning)
Darline (Angelique Clarisse ondersteuning)
Joke (mr. Manfred ondersteuning)

de Tassche
 peuter – 1ste kleuterklas D
Emilie Scherrens
 2de en 3de kleuterklas D
Evelien
 1ste graad
Lore
 2de graad
Michiel
 3de graad
Bart Strynck
Mr. Manfred ondersteuning lagere afdeling
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