
 

Betreffende de start van het schooljaar 2020 - 2021 

Duffel, 28 augustus 2020 

Beste ouders, 

 

Over enkele dagen is het weer zover, onze kleuters mogen weer naar school komen.  

Wij kijken er in ieder geval al erg naar uit om weer met hen te kunnen spelen, ravotten, 

verhalen te vertellen … weer met hen samen te zijn.  Het maakt ons ook gelukkig dat 

jullie ons weer het vertrouwen gegeven hebben om mee te werken aan de ontwikkeling 

van deze jonge kinderen.  Hartelijk dank hiervoor. 

Gezien de huidige omstandigheden willen we er echter ook voor zorgen dat alles zo 

veilig mogelijk gebeurt. De info die wij van de overheid krijgen, leerde ons dat het risico 

dat kleuters lopen zeer klein is.  Daarom moeten onze kleuters niet in klasbubbels 

blijven en hoeven onze leerkrachten in de klassen geen mondmaskers te dragen.  Bij 

onderling contact van volwassenen is zowel voor de leerkrachten, als voor bezoekers ( 

ouders, externe begeleiders, helpende handen, leveranciers,…) het dragen van een 

mondmasker verplicht. We willen ook proberen om de social distancing bij volwassenen 

in onze school zoveel mogelijk te garanderen. Om onze werking zo vlot mogelijk te laten 

verlopen, willen we de volgende afspraken met jullie delen: 

• Wanneer je de school binnenkomt dragen volwassenen (geldt ook voor + 12 

jarigen) steeds een mondmaster, behouden ze zoveel mogelijk de social 

distancing en ontsmetten ze bij het binnenkomen van het schooldomein hun 

handen. 

• We vragen bij een bezoek aan onze school, indien de gezinssituatie het toelaat, 

het aantal te beperken tot 1 ouder per kleuter.  

• Bij het brengen en afhalen van je kleuter moet je je niet registreren. Voor de 

contacttracing gebruiken wij onze aanwezigheidsregisters.  Bij een ander bezoek 

aan onze school ( voor een gesprek, als helpende hand, voor het brengen van 

materiaal,…) is het noodzakelijk om naam, tijdstip en telefoonnummer achter te 

laten in een register dat in de inkomhal aanwezig zal zijn. 

• In de namiddagen zullen we klasdoorbrekend werken. Hiervoor werken we 

samen met de Thomas More Hogeschool Mechelen en komen iedere week op 

donderdag en vrijdag Anaïs en Debby ( 3de jaars studenten) samen met ons 

team activiteiten verzorgen in ons kleuterschooltje. 

• Onze jongste kleuters ( Kleuters van juf Camille, 0/1KE) mogen via de 

hoofdingang samen met hun ouders ( liefst 1 / Kind) naar de klas gebracht 

worden.  
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• De kleuters van juf Tinneke (1/2KE) en van juf Jill (2/3KE) komen ’s morgens 

naar de kleuterspeelplaats. Hun boekentassen worden onder het afdak 

verzameld. 

• Om 15.35 is de dag voorbij. Jullie mogen je kleuter opwachten aan de inkomdeur 

van de school (juf Camille), aan het poortje van de tuin (juf Tinneke) en aan de 

schuifdeur van de polyvalente zaal (juf Jill). De kleuters blijven zitten in de kring 

tot de juf hun naam zegt. De kleuters die nog even moeten wachten op 

mama/papa, verzamelen om 15.45 onder het afdak van de speelplaats. Jullie 

hebben tot 16u tijd om je zoon/dochter op te halen. Gelieve niet voorbij de rode 

lijnen te komen, je zoon/dochter komt naar jou toe. 

• Ook dit schooljaar zullen we (zolang we in code geel blijven) weer gaan 

zwemmen met onze kleuters. We zijn net als andere jaren hiervoor ook op zoek 

naar helpende ouders, grootouders,… die ons helpen bij het uit- en aankleden 

van de kleuters.  Ook hierover kregen we van de gemeente duidelijke instructies 

die aan de helpende ouders, grootouders gegeven zullen worden. Op die manier 

kan alles veilig verlopen. De concrete startdata en organisatie zullen tijdens de 

infoavond meegedeeld worden.  

• Externen, reftermoeders en ouders dragen steeds een mondmasker in onze 

school. 

• Vanaf 7 september 2020 zullen we terug drank bedelen in onze school. De 

keuze kan gemaakt worden uit : Melk, water (plat of bruisend), fruitsap en 

appelsap. 

• Code groen – geel- oranje – rood: Zoals u via de pers reeds vernomen heeft zijn 

er 4 niveaus (elk een eigen kleur) met bijhorende veiligheidsmaatregen 

uitgewerkt. In bijlagen stuur ik u graag een overzicht zodat u zich kan 

informeren. Wat basisonderwijs betreft zijn er voornamelijk wijzigingen tussen 

code geel en oranje, deze werden aangeduid door gebruik van kleurverschil. 

• De algemene coronamaatregelen kunnen jullie terugvinden in bijgevoegde 

infobrief van ons schoolbestuur. 

 

 

Kalender September 2020 

 

1  sept. Start schooljaar 

3 sept. Infoavond kleuterschool 

16 sept. Ped. Studiedag = geen lesdag ! 

18 sept.  Strapdag 

25 sept. Schoolfotograaf 
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Zoals jullie kunnen zien is er geen Ballonnekesstoet en scholenveldloop gepland dit jaar 

omwille van de Coronamaatregelen. 

Ik hoop, net als jullie, dat onze genomen maatregelen effectief zullen zijn om ons te 

beschermen en ons toch de mogelijkheid te bieden om er weer een fijn schooljaar van 

te maken. 

Samen maken we school! 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Marc Nouwen 

Directie Kleuterschool De Basis 


