GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

OPSTART SCHOOLJAAR MIELEN
24 augustus 2020
Beste ouder,
Omwille van de coronamaatregelen zal de schoolorganisatie er wat anders uitzien.
Met deze brief wensen wij u te informeren over de belangrijke afspraken voor de start
van het nieuwe schooljaar.
1) Aanpassing schooluren / gespreide ingangen
Kleuteronderwijs
09.00 – 12.20 (woe 12.30)
13.20 – 15.25
Ingang via trappen Kerkstraat tussen 08.45 en 09.00
Lager onderwijs
08.45 – 12.20
13.30 – 15.10
Ingang klas 1,2,3,4 via hek speelplaats lager onderwijs tussen 08.30 en 08.45
Ingang klas 5 en 6 via trappen Kerkstraat en dadelijk naar klaslokaal tussen
08.30 en 08.45
2) Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang gaat door in de eetzaal van de school.
Ingang en afhalen opvang: eetzaal (op woensdag worden de leerlingen vanaf 12.35
naar de opvang te Jeuk gebracht)
(Groot)ouders komen niet mee naar binnen.

3) Naschoolse activiteiten ism Sport en Opleiding
Vorig schooljaar kon u uw kind inschrijven voor naschoolse activiteiten die
georganiseerd worden ism Sport en Opleiding. Voor de vestiging Mielen waren er tot
nu toe heel weinig inschrijvingen. Het kan dus zijn dat de activiteiten niet kunnen
doorgaan in Mielen. Met de wijziging van de schooluren, kunnen de uren wel
afwijken van de originele planning.
U kan uw kind nog steeds inschrijven via onze schoolwebsite. Hierover volgt later
nog meer communicatie.
4) Boterhammen / middagmaal
De leerlingen hebben de mogelijkheid om boterhammen te eten of een warme
maaltijd te nuttigen. Deze warme maaltijd wordt enkel aangeboden tijdens code geel
van de coronamaatregen. Voor de warme maaltijd moet er ingeschreven worden
voor een ganse maand. Er is geen mogelijkheid meer om dag per dag te bestellen.
Er wordt momenteel geen soep bij de boterhammen aangeboden.
De boterhammen worden in de klas opgegeten. De leerlingen blijven onder toezicht
van de klasleerkracht.
De warme maaltijd wordt in de eetzaal aangeboden. De leerlingen staan onder het
toezicht van het gemeentepersoneel.
Inschrijven voor warme maaltijden voor de maand september kan via deze link voor
28.09.2020
https://forms.gle/3DxzvSNM8b1TcZfK6
Vanaf dit schooljaar drinken we enkel nog water op school. U kan uw kind een
drinkbus met water meegeven. Gelieve ook zoveel mogelijk plastic verpakkingen en
aluminiumfolie te vermijden.
5) Verjaardagen / traktaties
Er mag zolang de coronamaatregelen gelden op school niet getrakteerd worden voor
verjaardagen en dergelijke.
6) Buitenschoolse activiteiten en schoolzwemmen
Omwille van de coronatoestanden zullen bepaalde buitenschoolse activiteiten en het
schoolzwemmen voorlopig geannuleerd worden tot aan de herfstvakantie.
7) Schoolstraat
Aan het begin en het einde van de schooldag wordt de schoolstraat voor korte
periode beperkt afgesloten.

8) Terugkomst uit vakantiegebied
We verwachten dat er leerlingen zijn die terugkeren uit vakantiegebieden met code
rood of oranje. Leerlingen uit een gebied met code oranje of rood moeten zich
houden aan de richtlijnen van de overheid. De lokale overheden zien hierop toe.
Leerlingen die terugkeren uit code rood moeten in quarantaine en kunnen dus niet
naar school. Zij kunnen de toegang tot de school ontzegd worden.
De actuele richtlijnen vind je hier: https://diplomatie.belgium.be/nl

Tot slot willen wij u vragen om uw kind NIET naar school te brengen als het
’s morgens ziek is (hoesten, koorts, buikpijn, …) en de school hiervan op de hoogte
te brengen via e-mail: secretariaat@go-de-groeiboog.be
Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen en de vlotte samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
de directie

