Ramsel, 28 augustus 2020
Beste ouder(s),
Hopelijk hebben jullie genoten van een deugddoende vakantie. De zomervakantie loopt
op zijn einde en 1 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 code groen zullen kunnen overstappen.
Ondertussen moeten we ons wel aanpassen en houden aan de opgelegde maatregelen.
We hebben samengezeten met de preventiedienst van Arcadia om alles in kaart te
brengen en te bekijken hoe we de start van het nieuwe schooljaar veilig kunnen
organiseren.
We zetten daarom alle afspraken nog een keer op een rijtje :
- Beide schoolpoorten mogen gebruikt worden om kleuters te brengen en/of af te
halen. Parkeren kan op de parking van Achter Kennes, parking Stationsstraat of
parking dorpsplein.
- (Groot)ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en afhalen van
de kleuters en houden ook steeds voldoende afstand van andere volwassenen
en kinderen.
- Voor ieders veiligheid vragen we om niet aan de schoolpoort te blijven staan.
BRENGEN VAN DE KLEUTERS :
- Kleuters kunnen gebracht worden tussen 8.30u en 8.45u. Voor de veiligheid
van onze kleuters worden de schoolpoorten gesloten na het tweede belsignaal.
- Voor derden (alle volwassenen uitgezonderd het personeel van de school) geldt er
éénrichtingsverkeer binnen het schoolgebouw. (Groot)ouders mogen het
schoolgebouw betreden via traphal 1 (waar het Arcadia logo aan de muur hangt)
en weer verlaten via traphal 2 (aan de boom).
- De kleuters mogen tot in de gang gebracht worden. Hier nemen ze afscheid,
(groot)ouders verlaten de school weer via de juiste uitgang en komen dus NIET
mee in het klaslokaal.
- (Groot)ouders die kleuters naar 2 verschillende verdiepingen brengen, mogen in
de gang van de jongste kleuters een uitzondering maken tegen de
éénrichtingsregel wanneer zij naar boven gaan. In de traphallen blijft ten allen
tijde het éénrichtingsverkeer gelden. D.w.z. dat IEDEREEN naar binnen gaat
via traphal 1 en naar buiten gaat via traphal 2.
AFHALEN VAN DE KLEUTERS :
- De (groot)ouders wachten op de stenen speelplaats en komen dus NIET op
het gras. De juf roept de kleuter bij naam wanneer ze een (groot)ouder ziet. We
doen dit voor de veiligheid van uw en onze kleuters. Wil u iets vragen of zeggen?
Wacht dan even tot de grote drukte voorbij is. De juf maakt daarna graag tijd
voor u.
Gelieve deze belangrijk info zeker ook door te geven indien u zelf uw kleuter(s) niet kan
komen brengen en/of afhalen.
Mogen we jullie er ook nog even op wijzen dat zieke kleuters niet naar school kunnen
komen. Bij twijfel neem je best contact op met de huisarts.
Het mini Bolsterteam kijkt er alvast naar uit om jullie terug te zien.
Tot dinsdag!
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