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27 augustus 2020 

 

Betreft: opstart nieuwe schooljaar 

 

 

Beste ouder(s) 

 

De onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen hebben na overleg met de onderwijskoepels beslist om het 

volledige onderwijs te laten starten op dinsdag 1 september 2020 ‘in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid’. 

Enkel wanneer de pandemiesituatie in onze gemeente ‘acuut’ wordt, zal overgeschakeld worden naar de fase oranje. 

Hierbij hielden ze rekening met  

• het advies en de verantwoording van de experten, 

• zowel epidemiologische als pedagogische overwegingen, 

• het welzijn van leerlingen, leraren en ouders. 

 

Ook het Zeelse gemeentebestuur heeft ons deze week meegedeeld dat scholen mogen heropstarten in fase geel. 

 

Met het team volgen we alle adviezen die opgenomen zijn in de draaiboeken van de overheid en informeren we u over de 
genomen maatregelen. 

 

Graag willen we jullie toch een aantal afspraken meegeven: 

• Vanaf 1 september kunnen alle leerlingen van onze school (kleuter en lager) starten. 

• De gewone schooluren zijn terug van toepassing (zie onze schooleigen website). 

• Mogen we vragen dat het brengen en ophalen van de leerlingen slechts door één persoon gebeurt zodat er 

voldoende afstand kan gagarandeerd worden. 

• De (groot)ouder die de kinderen naar school brengt, komt tot aan de schoolpoort. We vragen met aandrang om 

niet te blijven wachten aan de schoolpoort, zodat wij voor iedereen de anderhalve meter sociale afstand kunnen 

garanderen. 

 

Ophalen van leerlingen na schooltijd 

V1 (kleuters en leerlingen L1 en L2) 

Ophalen van leerlingen na schooltijd 

V2 (L3 tot L6) 

Voor het ophalen van kleuters en leerlingen van L1 en L2, 

vragen wij dat de (groot)ouder langs de hoofdingang 

binnenkomt en langs de parking de school verlaat. Alle 

kinderen zullen samen met de juf en per klas op de 

speelplaats de (groot)ouder opwachten.  

 

Wij maken jullie de eerste dagen zeker wegwijs zodat dit 

ophalen van de leerlingen vlot kan verlopen 😊. 

De (groot)ouder wacht aan de schoolpoort tot de 

leerlingen uit de klas komen en de juf de schoolpoort 

opent. 

Wij vragen aan alle (groot)ouders om de anderhalve meter sociale afstand in de schoolomgeving 

te respecteren.  

In de schoolomgeving is een mondmasker verplicht. 
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Bij het binnenkomen op school worden de handen van de kinderen ontsmet.  

Mogen we vragen dat de kinderen thuis de handen wassen voor ze naar school vertrekken. 

 

 

Vanaf 1 september zijn er terug warme maaltijden en/of soep voorzien. Het volstaat om 

een mailtje te sturen voor de eerste week (dinsdag-donderdag-vrijdag) naar 

secretariaat.heikant@kaozele.be in geval je hiervan wil gebruik maken. Voor de latere 

periode wordt een invulblad meegegeven. 
 

 

De voorziene infoavonden van de eerste schoolweek, gaan NIET door. De 

klasinfo/klasafspraken mogen jullie de eerste week verwachten in een powerpoint via mail.  

 

 

 

Voor onze leerlingen van het tweede en het derde leerjaar hebben we heel goed nieuws: de 

bosklassen van 7 tot 11 september 2020 mogen doorgaan. 

Meer info wordt via mail bezorgd. 

 

 

Ook de eerste communie (voor de leerlingen die nu in L2 zitten) kan doorgaan op zaterdag 19 

september. 

Ook deze info met concrete afspraken wordt nog via een aparte mail bezorgd. 

 

 

We verwachten dat de gezinnen die pas terugkeren uit het buitenland, de quarantaine-

maatregelen van de overheid strikt opvolgen. 

 

Zieke kinderen horen thuis.  

Ook wanneer je kind tijdens de schooldag ziek wordt, nemen wij contact zodat het kind kan 

opgehaald worden. 

 

 

Belangrijke mededeling voor ALLE ouders 

• De voorschoolse opvang is elke dag voorzien vanaf 7u. 

• Naschoolse opvang is mogelijk tot 18.15u. 

• De aanwezigheden in de voor- en naschoolse opvang moeten vooraf niet doorgegeven worden. 

 

• Momenteel zijn in de Bosstraat wegenwerken bezig ifv het vernieuwen van de nutsvoorzieningen. Hierdoor is de 

Bosstraat in één richting te bereiken (van Wezepoel richting Heikant). 

Fietsverkeer is in beide richtingen toegelaten.  

 
Wij zien alvast uit naar 1 september, 

Schoolteam Heikant 
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