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WIJZIGINGEN OPSTART
VANAF MAANDAG 16 NOVEMBER 2020
Beste ouders en leerlingen,
De verlengde herfstvakantie zit er nagenoeg op. De laatste berichtgevingen laten een daling zien in het
aantal besmettingen en tonen bijgevolg aan dat de genomen maatregelen niet alleen nodig maar ook
effectief blijken. Het streefdoel is echter nog lang niet bereikt…
Wij zijn alvast verheugd opnieuw te mogen starten met alle leerlingen van de basisschool en hopen van
harte om er samen met jullie voor te zorgen dat we ook de komende 5 schoolweken een volledig normaal
lesprogramma kunnen afwerken.
Grote aanpassingen zijn er niet maar we vragen graag om alles grondig door te nemen.
•

De hygiënemaatregelen die we als school namen blijven onverminderd van kracht:
o Voor wie onze school ’s ochtends binnenkomt:
▪ Temperatuuropname
▪ Ontsmetten van de handen bij het binnenkomen
▪ Verplicht dragen van het mondmasker (kleuters niet) – Leerlingen van de lagere
school dragen van thuis een mondmasker. Enkel tijdens de voormiddagspeeltijd
en de middagspeeltijd moet het mondmasker niet gedragen worden. Tijdens de
lessen is dit opnieuw verplicht. Naamtekenen van het eigen mondmasker is geen
overbodige luxe. Leerlingen die geen mondmasker hebben krijgen twee
wegwerpexemplaren van de school aan €5.

•

Leerlingen die ziek zijn, blijven thuis. De school wordt van elke afwezigheid telefonisch op de
hoogte gebracht. Bij een vermoeden van een besmetting of in afwachting van een testresultaat
van een nauw familielid, blijven de leerlingen thuis. Enkel zo kunnen we trachten te voorkomen dat
besmettingen zich in de school verder verspreiden. We doen hier uitdrukkelijk een
beroep op ieders verantwoordelijkheidszin hoe moeilijk dit ook kan zijn.
Ouders die een gesprek op school wensen met het secretariaat, de directie of andere,
maken hiervoor vooraf telefonisch een afspraak op het nummer 053 21 29 88 of via
mail: info@dvmbasis.be .
Op basis van de vorderingen van de werken in de Molenstraat kan de blauwe poort opnieuw
gebruikt worden. Ook met de wagen zou de Molenstraat opnieuw bereikbaar moeten zijn. De
openingsuren van onze schoolpoorten en de werking voor instroom en uitstroom van leerlingen
vindt u terug in onderstaand schema. Mogen we vragen om dit strikt op te volgen?
o Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 8.00u ook binnen langs de enkele grijze poort aan
het Sint Martensplein. De dubbele poort dient enkel voor leerlingen van de humaniora.
o Het afhaalmoment van 15.20 uur tot en met 15.35u blijft ongewijzigd en verloopt via de
poorten aan het Sint Martensplein.
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Enkel ouders van de peuterklas en 1KK mogen hun kleuter begeleiden tot aan de deur van de
kleuterluifel. Ze verlaten hierna onmiddellijk het schoolterrein via de dubbele grijze poort aan
het Sint Martensplein.
Om het contact tussen leerlingen van de basisschool en de humaniora maximaal te beperken, werd
een wijziging in de middagpauze aangebracht:
o De oudste leerlingen van de lagere school zullen ’s middags onmiddellijk naar onze refter
gaan. Hier krijgen ze per klasbubbel hun plaats toegewezen. Ondertussen hebben onze
jongste leerlingen van de lagere school en de kleuters speeltijd.
o Om 12.30u wordt dit omgewisseld.
o Van 13.00 – 13.30u spelen alle leerlingen buiten.
o De school blijft voorlopig warme maaltijden aanbieden.

Werking schoolpoorten
Molenstraat

7.00 – 8.00u
8.00 - 8.30u

Sint Martensplein
dubbele poort

Ingang na aanbellen
GESLOTEN
Poort open met toezichthoudende leerkracht

GESLOTEN
Enkel open voor
fietsers DvM
Fietsers komen binnen langs het Sint Martensplein. Humaniora

8.30 – 15.20u Ingang en uitgang
(op woensdag mogelijk na aanbellen –
tot 12.05u)
steeds aanmelden op
het secretariaat.
15.20 – 15.35u GESLOTEN
(op woensdag
12.05-12.20u)

15.35 – 18.00u
(op woensdag
van 12.20 –
18.00u)

Sint Martensplein enkele
poort

Ingang en uitgang
mogelijk na aanbellen –
steeds aanmelden op het
secretariaat.
Open – Enkel voor
ouders of familieleden
die leerlingen van de
basisschool komen
afhalen.
Ingang en uitgang
mogelijk na aanbellen –
Vanaf 16.00u niet
vergeten uit te scannen!

GESLOTEN

Open – enkel voor
uitstroom leerlingen
Basisschool én
Humaniora

Ingang en uitgang
GESLOTEN voor
mogelijk na aanbellen –
leerlingen basisschool
Vanaf 16.00u niet
– enkel open voor
vergeten uit te
leerlingen humaniora
scannen!
tot 15.45u.
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Afhalen van 15.20u tot 15.35u verloopt als volgt:
15.20u – 15.35u

ENKEL VIA POORTEN SINT MARTENSPLEIN
INGANG
UITGANG

Wie komt u afhalen?

Waar bij droog weer?

Peuterklas
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
Leerlingen lagere school

Luifel basisschool

Luifel basisschool

Speelplaats – zitbanken
Luifel basisschool
aan de klassen
Klasrijen op de speelplaats Klasrijen overdekte
speelplaats nieuwbouw

Leerlingen die in de opvang en/of
studie blijven
- tot 15.35u
- van 15.35u tot15.50u
•

Waar bij regenweer?

Overdekte speelplaats
nieuwbouw
Speelplaats

Refter basisschool
Refter basisschool

Naschoolse opvang en studie: In onderstaand rooster vindt u een overzicht. Zo weet u meteen
waar u terechtkan voor het oppikken van jouw kind(eren).
OPVANG EN STUDIE
vanaf 15.50u tot 18.00u
15.50 – 17.00u

17.00-18.00u
(woensdag van 12.20 tot
18.00u)

Kleuters

L1 + L2

L3+L4+L5+L6

Luifel
basisschool

Refter basisschool
Aula Nieuwbouw –
NIET MEER IN DE
eerste verdieping
KLAS VAN L2A!
Alle leerlingen - Refter basisschool of speelplaats bij mooi weer.

Alvast bedankt voor ieders begrip en medewerking!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur DvM Basisschool
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