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Mol, 28 augustus 2020

Info opstart schooljaar 2020 – 2021 in fase geel
Lieve ouders,
U en uw kind staan vast te popelen om op 1 september met veel zin het schooljaar te
starten. Dit schooljaar starten we in fase geel. Via onderstaande vragen willen we u
wat meer info geven over wat dit nu juist inhoudt.
1. Wat is nu juist code geel?
Code geel wilt zeggen dat de school opstart met verhoogde waakzaamheid. Voor de
kindjes zelf verandert er weinig of niets tenzij ze vaker hun handen moeten
wassen/ontsmetten. De leerkrachten en andere volwassenen die de school
bezoeken, zullen bij het binnenkomen van de school verplicht een mondmasker
moeten dragen en hun handen ontsmetten. We vragen hen ook om een contacttracing-formulier in te vullen. Omdat we zoveel mogelijk ramen en deuren open
moeten houden, vragen we om een truitje en/of sjaaltje mee te geven dat uw kind
kan dragen als het koud krijgt. Het wordt dus misschien wel een dikke truienjaar.
Onze kleuterjuffen zullen enkel een mondmasker dragen als er een andere
volwassene de klas binnenkomt.
De juffen en meesters van de lagere school, dragen een mondmasker bij de kinderen
zelf als er onvoldoende afstand is. Bij het binnenkomen en buitengaan van de klas,
zullen alle kinderen hun handen ontsmetten. Handgels worden door de school
voorzien.
Spelen doen ze allemaal samen op de speelplaats. Er zijn geen bubbels meer.
Ramen en deuren worden zoveel mogelijk opengezet zodat de klassen fris en luchtig
blijven.
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2. Wat als mijn kind ziek wordt op school?
De juf plaatst het kind in de zorgklas. De ouders worden dadelijk verwittigd. De
ouders nemen contact op met de huisarts. Van de ouders wordt dan verwacht dat ze
de school dadelijk op de hoogte brengen van het resultaat. Zo kan de school gepaste
maatregelen nemen.
3. Wat als u net terug bent van een rode vakantiebestemming?
U dient verplicht 14 dagen in quarantaine te blijven. De arts schrijft dan een
quarantaineattest dat u aan de school bezorgt.
4. Wat op 1 september?
Uw kind komt op de gewone schooluren (zie website of schoolbrochure) naar school.
Voor de kleuterschool starten de lessen om 8.45 uur en voor de lagere school om
8.40 uur. In de kleuterschool is de ingang coronaproof. Gelieve de aanwijzingen te
volgen.
Voor de leerlingen van de lagere school worden 2 ingangen voorzien. Langs het
fietsstraatje (Pastoor Van Deursenstraatje) en het Bruggeske. Ook hier staan pijlen en
leerkrachten om uw kind de weg te wijzen. Fietsen worden tussen het C-blok en het
D-blok geplaatst.
De ouders parkeren en wachten in de auto op de parkeerplaats vooraan de straat en
niet meer voor de kerk of op de parkeerplaats van het volwassenonderwijs.
5. Moet mijn kind naar school komen?
Elk kind wordt vanaf 1 september op school verwacht. Tenzij het in quarantaine moet
of een risicopatiënt is. Deze 2 redenen moeten gewettigd worden door een arts.
Vanaf dit schooljaar moeten kinderen van het geboortejaar 2015 verplicht 290 halve
dagen op school aanwezig zijn. Indien ze deze dagen niet halen, kan een klassenraad
beslissen om het kind niet over te laten gaan naar het eerste leerjaar.
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6. Gaat de na- en voorschoolse opvang door?
Hiervoor verwijzen we u heel graag door naar de dienst buitenschoolse kinderopvang
van de gemeente Mol. De voor- en naschoolse opvang alsook de verkorte opvang
gaat zoals u dat gewoon bent door. We vragen wel dat u een mondmasker draagt bij
het afhalen van uw kindje.
7. Gaan de infoavonden door?
Als school vinden we het ontzettend belangrijk om ouders bij het schoolleven van
hun kind te betrekken. Opgelet : de info-avond van de lagere school is verzet naar 8
september. Voor de kleuterschool blijft 10 september behouden.
Er volgt nog een brief waarin staat hoe we de info-avond dit schooljaar organiseren.
8. Gaat het zwemmen nog door?
De zwemlessen gaan door met de nodige waakzaamheid.

Wist je dat…
… zwembad “Den Uyt” wegens corona nu verwacht dat uw kind tijdens de zwemles al
hun kledij meenmeemt naar het zwembad? Een groter zakje voor het zwemgerief zal
dus handig zijn.
… de bouwwerken volop bezig zijn. Door wekelijks overleg zorgen we ervoor dat de
veiligheid van onze kinderen gegarandeerd wordt. Samen met de bouwfirma worden
onze bezorgdheden gedeeld en verholpen. Merkt u dat dit niet het geval is, mag u
steeds de school hiervan op de hoogte brengen.
… de kattebel in de kleuterschool wekelijks zal verschijnen en in de lagere school
maandelijks. In de kattebel wordt u op de hoogte gehouden van het algemeen klasen schoolnieuws.

Vzw Katholiek Onderwijs Mol, Jozef Calasanzstraat 2, 2400 Mol, Tel: 014 32 18 56
e-mail: contact@komvzw.be, website: www.komvzw.be, ond.nr: 0430.285.367 – RPR Turnhout

… je ook veel informatie vindt op onze website (www.vbsachterbos.be). Zo blijft u op
de hoogte van het reilen en zeilen van de school.
We hopen dat we u via deze brief wat hebben gerustgesteld. We willen u met open
armen ontvangen maar dat mag nog niet wettelijk. Het zal daarom gebeuren met een
mondmasker en een leuke groet.
Hebt u nog vragen of bezorgdheden, deel ze gerust met ons via mail, telefonisch of
persoonlijk contact. Vergeet dan zeker je mondmasker niet.
Voor iedereen, een heel fijn schooljaar gewenst!
Het schoolteam van VBS De Toren
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