Ramsel, 27 augustus 2020

Beste ouder(s),

Hopelijk hebben jullie genoten van een deugddoende vakantie.
De zomervakantie loopt op zijn einde en één september staat al om de hoek te piepen.
Voor het eerst in de geschiedenis start het schooljaar gekleurd. We hopen dat we heel snel van
code geel naar groen kunnen overstappen.
Ondertussen moeten we ons wel aanpassen en houden aan de opgelegde maatregelen.
We hebben gisteren samengezeten met de preventiedienst van Arcadia om alles in kaart te
brengen en te bekijken hoe we de start van het schooljaar veilig kunnen organiseren.
De infoavond van vrijdag 28 augustus zal NIET kunnen doorgaan.
De leerkrachten zullen jullie 1 september een mapje bezorgen met een infobundel over de
klaswerking. In deze map zullen ook allerlei documenten zitten om door te lezen, te
handtekenen en terug aan de school te bezorgen.
Mochten jullie toch nog vragen hebben, dan kunnen jullie per mail of telefonisch contact
opnemen met de klasleerkracht van jullie kind.
De leerkrachten zullen hun contactgegevens via de agenda van de kinderen aan jullie
bezorgen.
Onze eersteklassers zijn helemaal nieuw op onze school. Voor deze ouders voorzien we op
donderdag 3 september 2020 om 19u00 een beperkte infoavond d.w.z. dat er slechts één
ouder kan aanwezig zijn. Mondmasker dragen is verplicht!
Op 1 september zijn alle leerlingen vanaf 8.30u welkom op school. De ouders nemen afscheid
aan de schoolpoort en de leerlingen stappen onmiddellijk naar hun klaslokaal.
Opgelet, de (groot)ouders die kun (klein)kinderen naar school brengen, zijn verplicht om een
mondmasker te dragen en blijven steeds op veilige afstand van andere (groot)ouders op de
parking.
Voor ieders veiligheid vragen we om niet aan de schoolpoort of op de parkings te blijven
staan.
’s Avonds kunnen de leerlingen afgehaald worden aan de blauwe poort of aan het poortje van
het fietsenrek. Denk ook hier weer aan je mondmasker en social distancing.
De leerkrachten begeleiden de leerlingenrij richting Stationsstraat(parking dorpsplein en
kinderopvang) en richting GVD Heuvelstraat.
Mogen we jullie er ook nog even op wijzen dat zieke leerlingen niet naar school kunnen
komen.
Het Bolsterteam kijkt er alvast naar uit om jullie terug te zien.
Tot dan!
Namens directie en leerkrachten
VRIJE BASISSCHOOL DE BOLSTER
KLEUTERSCHOOL - Stationsstraat 39b – 2230 Ramsel – Tel. 016 69 81 41
LAGERE SCHOOL – Schoolstraat 26 – 2230 Ramsel - Tel: 016 69 71 44
E-mail: info@vbsramsel.be

