Beste ouders
Graag informeer ik u via deze brief over de opstart van het nieuwe schooljaar in BS Vogelzang.
Wij hebben uitstekend nieuws: alle kinderen uit de kleuter- en lagere afdeling kunnen opnieuw
voltijds naar school.
Het team van BS Vogelzang is heel blij alle kinderen opnieuw te mogen verwelkomen!
Uiteraard moeten we nog steeds rekening houden met de nodige veiligheidsmaatregelen.
Open-klas-moment: vrijdag 28/8 17u-19u
Kom langs op ons open-klas-moment om kort kennis te maken met de nieuwe juf of meester, je
boeken op te halen en de sfeer reeds op te snuiven.
Wie niet aanwezig kan zijn op het open-klas-moment krijgt alle info op 1 september via de
infomap.
Veiligheidsmaatregelen:





Alle ouders dragen een mondmasker op het schooldomein.
Handen ontsmetten bij het betreden van het schoolgebouw.
Maximum 1 ouder per kind.
Beperk u aanwezigheid op het schooldomein tot max. 20 minuten.

Eerste schooldag: dinsdag 1 september
Op de eerste schooldag verwelkomen we u graag tussen 8u10 en 8u25.
Kleuters
Kleuters melden zich aan bij de juf op de kleuterspeelplaats.
Alle kleuters gaan bij het belsignaal (8u25) samen met de juf naar de klas. We vragen aan de
ouders om het schooldomein te verlaten bij het belsignaal.
Lagere school
Leerlingen melden zich aan bij de juf of meester op de grote speelplaats.
Ingang via het hoofdgebouw, niet via de bruine poort.
Alle kinderen gaan bij het belsignaal (8u25) samen met de leerkracht naar de klas. We vragen
aan de ouders om het schooldomein te verlaten bij het belsignaal.

Zachte landing
Vanaf woensdag 2 september starten wij elke dag met de ‘zachte landing’.
Kleuterafdeling
Ouders brengen hun kleuter naar de klas tussen 8u10 en 8u25 via de buitendeur van de eigen
klas. We vragen aan de ouders (max. 1ouder/kind) om een mondmasker te dragen en afstand te
bewaren. Handjes worden ontsmet en de kleuters gaan de klas binnen.
Ingang K3 via de bruine poort. Op het einde van de schooldag (15u40) worden kleuters
opgehaald aan de buitendeur van de eigen klas.
Lagere afdeling
Leerlingen worden door de ouders afgezet aan de schoolpoort. Zij betreden ’s morgens het
schoolgebouw via de hoofdingang tussen 8u10 en 8u25. De handen worden ontsmet en alle
leerlingen gaan zelfstandig naar de klas. De leerkracht wacht de leerlingen op in de klas.
Op het eind van de schooldag worden leerlingen van de lagere afdeling opgehaald op de
speelplaats. Graag rekening houden met de mondmaskerplicht en het bewaren van afstand op
de speelplaats en aan de schoolpoort.
Maaltijden
Kinderen kunnen vanaf 1 september opnieuw een warme maaltijd of boterhammen eten op
school. Kinderen die thuis eten worden om 12u opgehaald aan de schoolpoort.
Voor- en naschoolse opvang
De school organiseert voor- en naschoolse opvang vanaf 1 september:
ochtendopvang: 7u10-8u10
avondopvang: 16u00-18u00
Huiswerkklas: op maandag, dinsdag en donderdag 16u-16u30 voor de lagere afdeling.
Er is geen opvang op woensdagnamiddag. Hiervoor verwijs ik u graag naar BKO De Kastaar.

Ons voltallig team staat alvast klaar om uw kind een leuk, leerrijk en uiteraard veilig schooljaar
te bezorgen.
We kijken er naar uit om jullie allemaal terug te zien.
Tot binnenkort!
Sylvie Van Heddegem
wnd directeur BS Vogelzang

