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                INFORMATIE VOOR DE OUDERS VAN DE BASISSCHOOL NIEUWEN BOSCH 

 

Augustus 2020 

                                                                                  

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR op dinsdag 1 september 2020 

Beste ouders en kinderen, 

 

Bij de start van het schooljaar blijft het corona-virus ervoor zorgen dat er extra veiligheidsmaatregelen 

worden genomen: veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde!  

Afhankelijk van het pandemieniveau waarin we ons bevinden kunnen de maatregelen wijzigen.  

De Veiligheidsraad beslist over welke fase van kracht is: op 14 augustus werd beslist dat we starten in 

niveau geel.  

➢ De algemene uitgangspunten voor het basisonderwijs zijn: 

• Extra handhygiëne en verluchten van de ruimtes blijft gelden. 

• Social-distancing bij contacten met volwassenen of mondmasker.(leerkrachten én ouders) 

• Social-distancing bij contacten leerkracht-leerling of mondmasker. (niet bij kleuters) 

• Elk kind (kleuter én lager) komt 5 dagen per week naar school. 

• Zieke kinderen blijven thuis. 

• Enkel voor leerlingen of klasgroepen die in quarantaine moeten, wordt afstandsonderwijs voorzien. 

• De klas is de contactbubbel. 

• Er is een normale werking op de speelplaatsen. 

 

➢ Dit betekent dat: 

• Het openklas- moment op 1 september kan NIET doorgaan wegens de maatregelen. 

• De drive-in blijft gesloten. Er zijn geen begeleide rijen. Ouders brengen hun kinderen te voet tot 

aan de schoolpoort en halen de kinderen daar ook weer op. Leerlingen die zelfstandig de school 

verlaten hebben een schriftelijke toestemming van de ouders nodig. (GROENE KAART) 

 

➢ Brengen en afhalen, opvang en studie: 

• Er is opvang vanaf 7.30 uur ’s morgens. Kleuters komen binnen langs de kleuterpoort. Leerlingen 

lager komen binnen langs de grote groene poort. Het éénrichtingsverkeer blijft van kracht! 

• De kleuterpoort én de grote groene poort openen terug om 15.10 uur tot 15.45 uur voor het 

ophalen van de kinderen. Ook ouders houden voldoende afstand bij het binnenkomen! 

• Er is opvang/studie tot 18 uur ’s avonds elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Er zijn vaste afhaalmomenten voor kinderen die in de opvang of de studie blijven. Bij goed weer 

via de kleuterpoort. Bij regenweer via de deur van het blauw zaaltje. 

✓ Afhaalmoment na 1 uur opvang/studie van 16.45 uur tot 17.00 uur.  

✓ Afhaalmoment na 2 uur opvang/studie van 17.45 uur tot 18.00 uur.  

Tussen deze afhaalmomenten blijft de poort gesloten voor de veiligheid. 

• Op woensdag is er opvang tot 17u. Wie in de opvang blijft kan worden afgehaald vanaf 13:30. 

 

➢ Eten op school: 

• Boterhammen worden gegeten in de klas, de warme maaltijden in de refter. Wie boterhammen 

eet brengt een lunchpakket en een drinkfles met water mee.  

 

Wij wensen iedereen een veilige start van het nieuwe schooljaar! 

U ontvangt nog een uitgebreide NIEUWSFLASH bij de start van het schooljaar! 

 

Directie en schoolteam Nieuwen Bosch. 


