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Beste ouders en kinderen,
Elk jaar op 1 september zijn we blij onze kinderen terug te mogen verwelkomen op school.
Dit schooljaar zijn we echter superblij, na heel wat onzekerheid en de periode van
afstandsleren vorig schooljaar.
Het coronavirus is echter nog niet verdwenen, waardoor we toch rekening moeten blijven
houden met de geldende maatregelen.
Voor onderwijs is code geel van kracht. Dat wil zeggen dat we blijven aandacht hebben voor
handhygiëne en een goede verluchting van de lokalen. Mogen we daarom vragen om de
kinderen steeds warm genoeg te kleden. Ook bij kouder weer zullen de ramen zoveel
mogelijk open gezet worden. Uiteraard worden de klassen regelmatig en grondig gepoetst.
Anders dan in juni, mogen de kinderen nu wel weer samen spelen op de speelplaats, mits
handen ontsmetten voor en na de speeltijd.
Meer informatie leest u verder in deze brief.
We wensen u allen een heel fijn, leerrijk en gezond schooljaar toe!
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen met de leerkracht(en) van uw
kind, wacht niet tot een oudercontact. Maak gerust een afspraak. Zij zullen u graag verder
helpen! U kan ook steeds terecht bij de directie.
Vriendelijke groeten,
Annelies Lannoo
Erwin Meire

Welkom aan onze nieuwe kinderen!
in de peuterklas: Juline, Charlotte, Sophia, Maurice, Nathan, Kawther,
Amber, Lander, Lilli, Ayse en Helin
in de eerste kleuterklas: Sam en Emma
in het eerste leerjaar: Mina, Sam en Wout
in het tweede leerjaar: Kaloyan
in het derde leerjaar: Ayaz
in het vierde leerjaar: Menno, Valentino en Nida
in het zesde leerjaar: River

Welkom aan onze nieuwe
collega’s!
Juf Lore (zorgcoördinator kleuters)
Juf Kelly (lerarenplatform)
Juf Anne (zorgleerkracht 2de en 3de leerjaar)
Juf Jellina (leerkracht 4B, 5A en zorgleerkracht)
Meester Miel (leerkracht zwemmen + gymmen 1ste,
5de en 6de leerjaar)

Bouwproject Molendreef
SPEELPLAATS
De speelplaats is volledig in beslag genomen als werfzone.
Gelukkig hebben we onze speeltuin en we zijn heel dankbaar om
een stukje tuin van de zusters te mogen gebruiken, alsook een
speelterrein van de Triangel.
Al deze speelterreinen zijn groene speelplaatsen. Dat wil zeggen dat de kledij van de
kinderen wellicht vuiler zal worden dan op een betegelde speelplaats. Ook bij slecht
weer spelen de kinderen buiten. Er is wel een tent voorzien als schuilplaats bij
regenweer.
Ook de refter en de gymzaal worden reeds verbouwd waardoor ze een tijd niet
bruikbaar zullen zijn. We zullen dus een schooljaar door de zure appel moeten bijten om
daarna van de kers op de taart te kunnen genieten.

MIDDAGPAUZE
Ondanks het ontbreken van een refter zijn we er toch in geslaagd het
aanbieden van warme maaltijden te organiseren. Om praktische redenen
vragen we wel om dit op maandag door te geven voor de volledige week.
Kleuters die boterhammen eten, zullen in de klas bij hun juf eten. Kleuters
die warm eten, eten in de benedenzaal met hulp van onze middagmoekes.
Na het eten spelen de kleuters op het speelterrein van de school.
Kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar eten allemaal samen in hun klas met de juf.
Na het eten trekken ze o.l.v. enkele leerkrachten naar de sporthal om daar op de
speeltuin en het grasveld naar hartelust te ravotten. Bij regenweer hopen we terecht te
kunnen in de sporthal.
In de Kasteeldreef eten de kinderen in de refter boven de parochiezaal.
OPROEP: Heel wat van onze middagmoekes komen met spijt in het hart voorlopig niet
terug naar school omwille van de coronacrisis.
Alle hulp is daarom welkom tijdens de middagpauze (11u40-13u), al is het maar 1 dag of
een half uur. Heb je zelf tijd of ken je iemand met een hart voor kinderen? Laat het dan
zeker weten via annelieslannoo@debron-lovendegem.be.

Eerste schooldag Molendreef
Een gezamenlijk startmoment kunnen we zonder speelplaats niet corona-proof organiseren.
We zochten, en vonden, een alternatief.
Op dinsdag 1 september wordt de vestiging in de Molendreef tijdelijk een “kiss and walk”zone. Tussen 8u15 en 8u30 (kleuters tussen 8u15 en 8u45) mogen de kinderen, begeleid
door één ouder (met mondmasker en met éénrichtingsverkeer) tot aan de klasdeur gebracht
worden. U kunt op die manier kort kennismaken met de nieuwe klasleerkracht.
Mogen we vragen om de klas niet te betreden en om niet langer dan nodig in het
schoolgebouw te blijven.

Eerste schooldag Kasteeldreef
Hier starten we zoals we andere jaren. Tussen 8u15 en 8u30 komen de kinderen
toe op de speelplaats langs de grote poort. Ouders mogen mits het dragen van een
mondmasker ook mee op de speelplaats komen. Probeer voldoende afstand van elkaar te
houden. Na een korte verwelkoming, gaan de kinderen met hun leerkracht naar de klas.
Ouders verlaten dan het schooldomein.

Start en einde van de schooldagen
MOLENDREEF
Bij het brengen en afhalen van de kinderen kunnen twee in- en
uitgangen gebruikt worden:
- het grote groene hekken
- het hekken aan de speeltuin (langs de Kanunnik Triestlaan)
Zolang de kinderen niet in klasbubbels moeten blijven, hebt u als ouder de keuze welke inen uitgang u gebruikt.
Vanaf de tweede schooldag vragen we om afscheid te nemen van uw kind aan de
schoolpoort. Zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen gaan onmiddellijk naar hun klas.
Er staat een leerkracht aan de poort, de klasleerkracht wacht uw kind op in de klas. Enkele
leerkrachten staan ook klaar om even mee te wandelen met de jongste kleuters.
Op het einde van de schooldag kunnen de kinderen afgehaald worden tussen 15u45 en
16u00. Kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar worden afgehaald aan de klasdeur.
Kinderen van het 2de leerjaar worden afgehaald op de speeltuin van de school, kinderen van
het 3de leerjaar in de tuin van de zusters.
Bij regenweer worden alle kinderen afgehaald in de klas.
KASTEELDREEF
De kinderen komen tussen 8u15 en 8u30 toe op de speelplaats via het grote hekken.
Om 15u45 vertrekken de kinderen naar huis of naar de opvang, alleen of met de rijen.

Onderwijs in corona-tijd
In code geel zijn er weinig beperkingen wat het klasgebeuren betreft.
Kinderen mogen samen buiten spelen, er mogen klasoverschrijdende
activiteiten plaatsvinden, klassen mogen op uitstap, kinderen van
verschillende klassen mogen samen in een zorggroepje, enzovoort.
In de kleuterklas moet geen afstand gehouden worden tussen kleuters onderling of tussen
kleuters en de leerkracht. De kleuterjuffen zijn dus niet verplicht een mondmasker te dragen
tussen hun kleuters.
In de lagere school dragen de leerkrachten een mondmasker als ze geen 1,5m afstand
kunnen houden van hun leerlingen. De leerlingen onderling dienen geen afstand te bewaren.

Jarigen kunnen zeker gevierd worden! We volgen dezelfde richtlijn als in juni: een traktatie kan, maar
deze moet individueel verpakt zitten. Zelfgebakken cakes en dergelijke laten we nog niet toe.
Ook om veiligheidsredenen organiseren we dit schooljaar geen fruitabonnement. De kinderen
brengen dus ook op woensdag fruit mee van thuis.
Wegens corona wordt afgeraden om grote groepen ouders samen te brengen. We kiezen daarom
voor een alternatief voor de infoavonden. Voor kleuters is dit reeds achter de rug.
Kinderen van de lagere school krijgen op 1 september informatie mee over de klaswerking en over
de zorgwerking op school. Deze informatie wordt ook via mail doorgestuurd. Op de dag van de
geplande infoavond vindt dan een online vragenuurtje plaats. U ontvangt hiervoor de dag zelf een
uitnodiging via mail. Indien u dat wenst, kunt u inloggen om een vraag te stellen of de vragen van
andere ouders te beluisteren.
1ste, 2de en 3de leerjaar: online vragenuurtje op donderdag 3 september van 19u30 tot 20u30
4de, 5de en 6de leerjaar: online vragenuurtje op donderdag 10 september van 19u30 tot 20u30

- We verwelkomen alle kinderen op 1 september tussen 8u15 en
8u30 (kleuters tussen 8u15 en 8u45).
- Warme maaltijden zijn mogelijk vanaf de eerste schooldag.
- Het fruitabonnement op woensdag wordt dit schooljaar niet
georganiseerd.
- Voorzie steeds kledij die warm genoeg is en die vuil mag worden.
- Voor ouders is het dragen van een mondmasker verplicht op het
hele schooldomein (binnen én buiten).
Check regelmatig onze website: www.debron-lovendegem.be
U vindt er, naast de klasbijdragen, ook de nieuwslijn voor ouders, de verlofdagen van dit
schooljaar, de schoolbrochure, het maandelijks menu van de traiteur en de digitale kalender
met alle belangrijke data voor de hele school.
Je kan ons ook terugvinden op de
facebookpagina https://www.facebook.com/debronlovendegem

