Nieuwsbrief
augustus 2020
Beste ouder(s),
Zoals afgesproken breng ik jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte
van de laatste corona-aanpassingen voor schooljaar 2020—2021.
Bij het opmaken van het draaiboek voor onze school in code geel hebben we
ernaar gestreefd dat we gemakkelijk kunnen overschakelen naar code oranje. Dit
betekent met weinig veranderingen voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Hopelijk hebben we dit echter niet nodig … .
Hieronder vinden jullie alle afspraken om op 1 september veilig te kunnen starten
in code geel.
Het ganse schoolteam is klaar om alle kinderen met veel enthousiasme te
ontvangen.
Tot 1 september!
Nele Maddens
Belangrijke data
Een overzicht van alle reeds ingeplande activiteiten voor
schooljaar 2020—2021 vinden jullie in de tweede bijlage.
Info van de klas
Alle informatie die jullie normaal op de open klas krijgen, zal op 1
september met jullie zoon / dochter worden meegegeven.
Gelieve deze documenten grondig door te nemen en zorgvuldig in te vullen.
Alvast bedankt.
Donderdag zullen jullie nog een mail van de klasleerkracht ontvangen met nog
enkele praktische mededelingen (turnen, zwemmen, materiaal, … ).
Wanneer een kind ziek wordt op school, worden de ouders meteen gecontacteerd om hem/haar meteen af te halen.
De leerling met COVID-symptomen wordt meteen uit de klas gehaald
en in een apart lokaal in quarantaine geplaatst (onder begeleiding van
een leerkracht) tot de ouders hem/haar komen ophalen.
Schoolstraat 19

8560 Wevelgem

tel.: 056/ 41 42 77

mail: directie@spwebasis.net

Opvang

ma
di
wo

07.00 - 08.00
07.00 - 08.00
07.00 - 08.00

do
vr

07.00 - 08.00
07.00 - 08.00

16.15 - 18.00
16.15 - 18.00
11.40 - 16.00
(lunchpakket meebrengen)
16.15 - 18.00
15.15 - 17.30

Er worden geen vieruurtjes meer aangeboden. Gelieve zelf een
(gezond) vieruurtje en drinkfles met water te voorzien.
De opvang gaat voor alle kinderen (peuters, kleuters en lagere
schoolkinderen) door aan de hoofdingang Schoolstraat 19:

De in– en uitgang voor de leerlingen: ALTIJD langs de Schoolstraat!
- voor kleuters: langs de groene poort van de kleuterschool

- voor L1, L2 en L3: langs het groene schuifhek tussen de
kleuterschool en de lagere school
(ook de fietsers)

- voor L4, L5 en L6: langs de hoofdingang (ook de fietsers)

Mondmasker
- De kinderen moeten GEEN mondmasker dragen.
- Alle volwassenen die het schooldomein betreden worden
verplicht om een mondmasker te dragen.
Niet vergeten bij het brengen en afhalen van de kinderen!
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Middageten

De kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, kunnen
ofwel hun eigen boterhammen meebrengen ofwel terug kiezen voor
een warme maaltijd.
- Boterhammen De leerlingen brengen zelf hun boterhammen en
drinkfles met water mee. De drinkfles kan steeds worden bijgevuld.
Gelieve de boterhamdoos en de drinkfles te naamtekenen. (€ 1,50)
- Warme maaltijd: soep – maaltijd - water. (€ 3,85)

Rijen
Kleuters worden in de kleuterschool afgehaald.
Lagere schoolkinderen mogen NOOIT op eigen houtje de
school verlaten. Ze worden ofwel afgehaald of gaan mee met een
thuisrij:
1) Lauwestraat / Kortrijkstraat = BLAUWE RIJ
Langs de Deken Jonckheerestraat tot aan de werkwinkel (hoek Lauwestraat), oversteken aan het zebrapad, verder stappen richting hoek Tischa, rechts afslaan tot
aan de lichten ter hoogte van de Brugstraat, oversteken richting Brugstraat.
Ontbinding van de rij.
2) Menenstraat = GELE RIJ
Via de Schoolstraat, de Kloosterstraat oversteken richting Menenstraat.
De rij steekt de Menenstraat aan ‘Fotografie Masselis’ over en volgt de Menenstraat
tot aan de Moorselestraat. Daar worden de kinderen ook overgestoken. Ontbinding
van de rij.
3) Lode de Boningestraat = RODE RIJ
Via de Schoolstraat tot aan de lichten ter hoogte van café ‘St.-Barbara’.
De rij steekt de Vanackerestraat over, richting zwembad, langs het zwembad tot
aan café ’t Bankske. De rij steekt aan de Lode de Boningestraat en de Hoogstraat
over. Ontbinding van de rij.
4) Kloosterstraat = ORANJE RIJ
Via de Deken Jonckheerestraat, richting Kloosterstraat. De rij steekt eerst over aan
de Kloosterstraat en daarna aan de Monseigneur Deneckerestraat. Ontbinding van
de rij.

Studie
De studie (vrijblijvend) voor het 4de, 5de en 6de leerjaar gaat terug door
op maandag en/of donderdag. Telkens van 16.10 uur tot 16.50 uur. Meer
info vinden jullie op een afzonderlijke brief die de leerlingen meekrijgen.

Fietsers
Alleen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar mogen ALLEEN
met de fiets naar school komen. Jongere kinderen moeten onder
BEGELEIDING van een volwassene met de fiets naar school komen.
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