24 augustus 2021

Beste ouder

Betref: welkomdag
We heten u en uw kind(-eren) graag welkom op onze school.
Op maandag, 30 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur is er de mogelijkheid om een
bezoek te brengen aan de nieuwe klas en kennis te maken met de nieuwe leerkracht(-en) van uw
zoon of dochter.
Omwille van de coronamaatregelen in het onderwijs, is VOORAF INTEKENEN VERPLICHT.
Wenst u langs te komen op de welkomdag, teken dan vooraf in via de schoolwebsite voor elk
kind dat school loopt in onze basisschool. (stappenplan hiervoor vindt u op het einde van deze brief.)
We laten 3 gezinnen per kwartier binnen in een klas.
RICHTLIJNEN BIJ HET BEZOEK DE DAG ZELF:
We dienen zorgzaam om te gaan met elkaar.
Daarom vragen we u om onderstaande richtlijnen nauwgezet op te volgen bij uw bezoek aan de
school:
•

KOM STIPT OP HET UUR DAT U INSCHREEF:
Zorg dat u in de klas bent op het moment dat u intekende. We voorzien voor iedereen
een kwartier. Alvast bedankt om dit te respecteren.
•

INGANG EN UITGANG:
Ingang: via de ‘gewone’ inkom van de school, aan de trapjes
Uitgang: via zwarte poortje aan de Speelplaneet (Beverlaai 83)
Bij het binnen komen ontsmet iedereen de handen.
•

SOCIAL DISTANCE:
We vragen om in de klas en op weg naar de klas/uitgang
de social distancing (1,5m) maximaal te respecteren. Volg in de klas de instructies van de
leerkracht.
Als er drie gezinnen in de klas zijn, wacht u even in de gang.
•

MONDMASKER:
Elke volwassene komt de school binnen met een mondmasker. We vragen om het
mondmasker aan te houden gedurende het bezoek. De kinderen hoeven geen
mondmasker aan te doen.
•

BEPERKT BEZOEK:
De welkomdag is bedoeld voor ouders en kinderen die bij ons school lopen. We vragen
om andere gezinsleden, vrienden, kinderen die geen school lopen bij ons, … thuis te
laten.
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•

EEN IJSJE EN EEN DRANKJE, IETS VOOR THUIS…
Na het bezoek aan de klas moeten we vragen om de school meteen te verlaten.
Er mogen dit jaar geen ijsjes en drankjes voorzien worden op de speelplaats, enkel een
bezoek aan de klas. Misschien zet je thuis best iets koel om te klinken op het bezoek…
Met vriendelijke groeten
De leerkrachten
Mevrouw Lindsey, directeur

Stappenplan reserveren welkomdag.
Reserveren kan vanaf dinsdagavond 24 augustus via de website of de QR-code op deze
brief.
Enkele belangrijke tips bij het maken van de afspraak:
-

Spreek als ouders onderling af wie het oudercontact aanvraagt. Zo vermijden we dubbele
afspraken.
Duid zeker de leerkracht van uw kind aan.
Noteer bij ‘Naam’: de naam van uw kind
Toch niet het gewenste moment gereserveerd? U kan zelf de afspraak wijzigen via de link in
de mail die u ontvangt.

1) Scan de QR-code van deze brief of klik op de link op onze website.
www.basisschoolvlaanderen.be
2) Bij de kalender staat 30 augustus aangeduid. Selecteer de leerkracht van uw kind.

3) Vul de naam van uw kind in en uw emailadres. Aanvaard het privacy beleid.

4) U krijgt een bevestiging op het scherm.
U ontvangt ook een mail ter bevestiging.

5) Ook via de link in uw mail, kunt u de afspraak nog wijzigen.

Vragen of hulp nodig om te reserveren?
Op het secretariaat helpen ze u graag verder.
Ook bij juf Caroline, kunt u terecht: caroline.demolie@kbkscholen.be

