Vilvoorde, 26/08/2020
Start van een nieuw schooljaar – 1 september 2020
Beste ouders
We kregen eindelijk de officiële bevestiging: ook in Vilvoorde mogen we starten in
pandemiescenario GEEL. We zijn blij met dit goede nieuws!
Er is dit schooljaar geen sluiting meer voorzien, dus zijn alle kinderen 5 dagen per week
welkom.
Enkele maatregelen die we vorig schooljaar namen, worden niet gewijzigd.
Handhygiëne blijft nog steeds heel belangrijk voor iedereen. En 1,5m afstand houden
tussen volwassenen is de regel (social distancing) in combinatie met een mondmasker.
Kinderen in de basisschool dragen geen mondmasker.
Hieronder vinden jullie de belangrijkste informatie terug. Wij plaatsen de brief ook op
onze website en Facebookpagina.

KLEUTERSCHOOL
Start vanaf dinsdag 1 september 2020.
Let op: de lessen eindigen een volledig schooljaar vroeger, om zo de ouderstromen wat
beter te kunnen organiseren.
Een lesdag start om 08.30u. en eindigt om 15.00u. Op woensdag om 12.10u.
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De kleuters brengen een gezond tussendoortje mee, een lunchpakket en een drinkbus
met water. Vanaf 07/09 zijn er warme maaltijden en soep te verkrijgen.

LAGERE SCHOOL
Start vanaf dinsdag 1 september 2020.
Een lesdag start om 08.30u. en eindigt om 15.15u., zoals altijd. Op woensdag om
12.15u.
De zwarte poort is open van 08.00u. tot 08.30u. Kom a.u.b. op tijd naar school!
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Leerlingen brengen een gezond tussendoortje mee, een lunchpakket en een drinkbus met
water. Vanaf 07/09 zijn er warme maaltijden en soep te verkrijgen.
Heb je kinderen in meerdere leerjaren, haal je kinderen dan af op het tijdstip van het
oudste kind. Zo hoef je niet lang te wachten op de speelplaats.

CODE GEEL: WAT NU?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste.
Ook al bepaalt de overheid dat het in code geel soepeler kan, toch kiezen wij er soms
voor strengere regels toe te passen. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich niet elke keer
moeten aanpassen aan veranderingen als de kleurcode wijzigt naar oranje of rood. Het is
duidelijk en de regels kunnen een heel schooljaar gevolgd worden.
Afstand houden: Kinderen mogen buiten samen spelen in alle kleurcodes. Personeel
houdt afstand van leerlingen en andere volwassenen. Leerkrachten dragen een
mondmasker als dat niet mogelijk is.
Middagpauze in de klasbubbel: Kinderen eten samen met hun vrienden van de klas
hun boterhammen of warme maaltijd op.
K1:
in de eigen klas
K2:
in het kleuterpaviljoen per klasbubbel
K3:
in de refter per klasbubbel
L1-L6: in de refter per klasbubbel en in shiften
De eetplekken worden na elk gebruik gereinigd.
Handhygiëne: we wassen/ontsmetten verschillende keren per dag onze handen.
We prefereren water en zeep boven alcoholgel, omdat de gel agressief is voor een tere
kinderhuid.







Bij aankomst op school: leerlingen wassen hun handen aan de lavabo’s in de
toiletblokken, kleuters wassen hun handen in het kleuterpaviljoen.
Na elk toiletbezoek
Voor en na elke speeltijd
Voor en na de maaltijd
Na hoesten/niezen
Voor het verlaten van de school

Mondmaskers: volwassenen op school (ouders en leerkrachten) dragen een
mondmasker. Kinderen dragen geen mondmasker op school.
Onderhoud: toiletten, meubilair, klaslokalen en andere gebruikte lokalen worden
grondig gepoetst en ontsmet.
Verluchting/ventilatie: Klaslokalen worden verschillende keren per dag verlucht.
De buitendeuren blijven overdag open, als de temperatuur het toelaat.
Als het mogelijk is, wordt een les in openlucht gegeven.

Leerlingenstromen: Kinderen houden op de trap en in de gang steeds rechts aan.
Zo garanderen we eenrichtingsverkeer en is dit een goede gewoonte voor als de
kleurencode verandert naar oranje of rood.
Uitstappen: Kinderen kunnen op uitstap gaan.
Wij volgen hierbij de regels die in de samenleving gelden en respecteren handhygiëne en
social distancing.
Meerdaagse uitstappen: Kinderen mogen voor verschillende dagen op uitstap.
Wij volgen hierbij de regels die in de samenleving gelden en respecteren handhygiëne en
social distancing.
L6 gaat op bosklassen van 7 tot 11 september. De klasleraren van L6 zullen jullie
hierover apart informeren.
L2 gaat op zeeklassen in juni. We weten nu nog niet welke kleurcode dan geldt en of
deze reis kan doorgaan.
Zwemmen: Zwemlessen mogen doorgaan, als het zwembad de veiligheid kan
garanderen. Momenteel weten wij nog niet hoe dit zal worden georganiseerd.
We wachten op instructies van stad Vilvoorde. Meer informatie volgt.
Klassikaal infomoment: We kunnen de afstand tussen ouders niet garanderen in onze
klaslokalen. Daarom zullen we werken met digitale communicatie onder de vorm van
filmpjes die een heel schooljaar te bekijken zijn. Meer informatie volgt.
Avondstudie: Leerlingen van L2 tot L6 kunnen naar de studie komen.
Zij krijgen een vaste plaats in de refter. Meubilair wordt voor en na iedere avondstudie
gereinigd.
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
Draag altijd een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Kom alleen naar school en niet met meerdere gezinsleden.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen en blijf a.u.b. achter de rode lijn.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang en zorg ook daar voor afstand tussen
volwassenen.
Dit schooljaar zal alle communicatie zoveel mogelijk digitaal gebeuren. Wil je toch
persoonlijk contact met de leraar van je kind? Maak dan een afspraak via telefoon of via
mail. De nodige gegevens vind je op onze website: www.kov.be/deknipoog.
Jij als ouder wordt ’s morgens niet toegelaten op het schooldomein en je neemt afscheid
op het voetpad aan de zwarte poort. Maak zo snel mogelijk plaats voor andere ouders en
kinderen, zodat er geen file ontstaat.
Uitzondering nieuwe kleuters (K0 tot K3): van 1/9 tot 4/9 mag 1 volwassene de
nieuwe kleuter begeleiden naar de juiste klas in het kleuterpaviljoen.
Uitzondering nieuwe leerlingen (L1 tot L6): op 1/9 mag 1 volwassene de nieuwe
leerling begeleiden naar de speelplaats van de lagere school.
Hou je strikt aan de vooropgestelde uren van de start en het einde van de lessen van je
kind. Heb je kinderen in meerdere leerjaren, kom dan naar school op het tijdstip van het
oudste kind. Zo hoef je niet lang te wachten op de speelplaats.

Je mag ’s middags en ‘s avonds het schooldomein verlaten via de zwarte poort in het
midden. Volg de pijlen op de grond.
Wat als je kind ziek is?
Zieke kinderen moeten thuisblijven! We temperaturen leerlingen die
klachten/symptomen hebben. Bij verhoging (vanaf 37,3°C) bellen wij jou op en vragen
wij je kind op te halen.
Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan
om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal
beslissen of je kind moet getest worden.
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als
iemand op school besmet is.
Zij starten een contactonderzoek en gaan na met wie de besmette persoon allemaal
contact heeft gehad op school. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én
welke maatregelen zij moeten nemen. Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het
CLB ook contact met de arbeidsarts van de school.

WOEZEL
Vóór 08.00u. kan je kind zoals altijd terecht bij Woezel.
Kinderen die niet opgehaald werden om 15.30u. gaan ook naar Woezel.
Opgelet: je moet hiervoor reserveren!
Woezel
Hendrik I Lei 17, 1800 Vilvoorde
GSM verantwoordelijke 0478 84 09 21
woezel@vdkomma.be
https://www.vdkomma.be/vilvoorde-woezel
#EENFIJNSCHOOLJAAR
Als er de komende weken iets verandert aan de kleurencode, informeren wij jullie zo snel
mogelijk.
We wensen iedereen een geslaagde start toe en kijken uit naar een vrolijk weerzien!
Met vriendelijke groet

Sofie Slaets & Kathy Stockmans
Directieteam De Knipoog

