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25 augustus 2020 

Beste ouder(s) 

 

Hopelijk hebben jullie een deugddoende vakantie achter de rug. 

Het begin van het nieuwe schooljaar staat voor de deur.  

Wij kijken er al naar uit om jullie en jullie kinderen terug te zien! We zijn blij dat we op 
dinsdag 1 september terug op een iets normalere manier kunnen opstarten. 

Volgens de nieuwe corona-maatregelen starten we het schooljaar in code geel.  

Dit betekent: 

-Begin- en einduren van de school zijn zoals voorheen voor alle kleuters en leerlingen van 
de lagere school (8u30 tot 15u10). Er is toezicht tot 15u45 op school, daarna vertrekken alle 
kinderen naar IBO.  

IBO Havenwijk 
Vandenboogaerdestraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
ibohavenwijk@dewelvaartkapoen.be 
 

-Tijdens de maand september vragen we aan jou/jullie om de school niet te betreden bij het 
ophalen en brengen van uw kind(eren). Mogen we vragen om aan de schoolpoort een 
mondmasker te dragen en de afstand te respecteren. Na afspraak mag de school wel 
betreden worden.  

-Ouder(s) van nieuwe leerlingen en kleuters kunnen de school betreden om kennis te 
maken met de leerkracht en de school. Ook hier vragen we om de handen te ontsmetten bij 
het betreden van de school, een mondmasker te dragen en afstand te bewaren.  

-Leerlingen kunnen op de speelplaats opnieuw met de verschillende groepen samen spelen 
en gebruik maken van de speeltoestellen. 

-De hygiënische maatregelen blijven gelden op school. We respecteren de social distancing 
tussen leerkrachten onderling en de social distancing tussen leerkrachten en leerlingen. 
Indien de afstand tussen leerkrachten en leerlingen van de lagere school niet gegarandeerd 
kan worden dragen leerkrachten een mondmasker. 

-Zieke kinderen blijven thuis. Ouders van leerlingen die ziek worden op school worden 
meteen gecontacteerd om hen af te halen.  

-Alle kinderen hoeven geen mondmasker te dragen. 
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-De extra-muros activiteiten en uitstappen laten we tijdens de maand september nog niet 
doorgaan. Dat is een afspraak binnen de scholengemeenschap Sint-Goedele waartoe we 
behoren. We willen het contact met externen zoveel mogelijk vermijden voorlopig.   

- Nieuw voor de derde kleuterklas: Sinds dit schooljaar werd de leerplicht uitgebreid. 
Kinderen vanaf 5 jaar moeten dagelijks aanwezig zijn op school. Dit wil zeggen dat vanaf 1 
september ook onze derde kleutertjes dagelijks op school verwacht worden en er bij 
afwezigheid een afwezigheidsbriefje noodzakelijk is. 

-Voor de instappertjes in de onthaalklas: de ouders zijn welkom in de klas. We vragen wel 
om afstand te houden (1,5m), niets aan te raken, 1 ouder per kind en voor maximaal 30 
minuten.  

-We hebben binnen de scholengemeenschap afgesproken dat we de eerste maand van het 
schooljaar GEEN zwemmen organiseren.  

-Ben je op vakantie geweest naar een land waar er code oranje geldt: contacteer de huisarts. 
Ben je naar een land geweest met code rood, dan heb je geen toegang tot de school gedurende 
een bepaalde periode en bezorg je een attest van de huisarts hiervoor. Als ouder ben je 
verplicht te melden wanneer je terugkomt uit een land met code oranje of rood.  

-Met de preventieadviseur bekijken we de volgende dagen de mogelijkheden in verband met 
de infomomenten op school. Meer info volgt. 

Wil je weten wie jouw juf of meester wordt?  

Check onze website https://sintalbertschool.com/ waar wij alle info op zullen vermelden.  

We kijken er naar uit jullie allemaal gezond en wel terug te zien! Wij hopen alvast op een 
verrassend en vreugdevol schooljaar! 

 

Het Sint-Albert schoolteam 
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