Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

OPSTART

O

p 15 mei kunnen de eerste,
tweede en zesde leerjaren terug
naar school. Elke school kan in
deze opstart vrij zijn keuze maken in de
organisatie maar rekening houdend met
veiligheid, infrastructuur, leerlingenaantallen, leerkrachtenaantallen, de nog uit
te voeren opvang en preteaching.
Na overleg heeft onze school er voor
gekozen om elk startend leerjaar (1-2-6)
2 dagen les aan te bieden.
 Het zesde leerjaar komt telkens op
vrijdag en dinsdag.
 Het eerste leerjaar komt elke week op
maandag en vrijdag.
 Het tweede leerjaar volgt iedere week
op dinsdag en donderdag les.
We komen dan tot volgende planning.
Let op: Deze kan na evaluatie en bijsturingen nog altijd wijzigen.
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e aantallen van het 1ste, 2de en
6de leerjaar zijn heel belangrijk
voor de opstart om bubbels van
10 tot 14 kinderen te vormen.
Het 1ste leerjaar telt 40 kinderen en
wordt in 4 groepen (4 x 10) gesplitst.
Het 2de leerjaar telt 60 kinderen en
wordt in 6 groepen (6 x 10) gesplitst.
Het 6de leerjaar telt 43 leerlingen en
wordt in 4 groepen (10+11+11+11)
gesplitst.
Elke bubbel van 10 of 11 krijgt een
aparte leerkracht en een apart lokaal.
Het is de bedoeling dat deze groep van
leerlingen een hele dag en de volgende
lesdagen samenblijft, ook tijdens de
speeltijd en de middag. De klasleerkrachten verdelen hun klas in 2 heterogene groepen en melden deze groepen
aan de ouders via het ouderplatform.

e volgende leerkrachten begeleiden de kinderen van het 1ste, 2de
en 6de leerjaar.
1A
Meester Jan Pelkmans
1A2 Juffrouw Suzanne Nooyens
1B
Juffrouw Karin Luyts
1B2 Juffrouw Ine Van den Borne
2A
Juffrouw Ine Bauweraerts
2A2 Juffrouw Ann Van der Voort
2B
Juffrouw Els Cornelissen
2B2 Juffrouw Ellen Severijns
2C
Juffrouw Kelly Van Rooy
2C2 Juffrouw Sanne Bax
6A
Meester Luc De Kinderen
6A2 Juffrouw Wendy Stroobant
6B
Juffrouw Igna Verheyen
6B2 Juffrouw Sander De Witte
Foto’s van de lokalen worden nog op de
website gezet, zodat iedereen zijn weg al
een beetje kent.
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lle klaslokalen worden aangepast, zodat de kinderen een bubbel van 1,5 m² rond zich hebben.
Alle kinderen zitten dus minimum
2,20 m uit elkaar. Ook de leerkracht
krijgt vooraan 8 m² plaats om les te geven en blijft dus minstens 1,50 m van de
kinderen. Er wordt ook nog een
plexiwand voor de leerkracht voorzien.
Alle klassen zijn dus terug leeggemaakt
en alleen de nodige bankjes (10 of 11) en
een tafel voor de leerkracht werden teruggeplaatst. Op deze manier kunnen we
de nodige afstand garanderen en moeten
we niet elke dag zoveel poetsen en desinfecteren. Op maandag 11/05/20 komt
de preventieadviseur alle genomen maatregelen controleren. Ook de ingang, het
gebruik van de toiletten, het poetsen en
desinfecteren worden gecontroleerd.
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NAAR SCHOOL

O

ok voor de school is het weer
moeilijk om de opstart te maken op vrijdag 15/05/20. Leerkrachten en schoolbestuur maken zich
zorgen over veiligheid, coronamaatregelen, organisatie, gebruik nieuwe infrastructuur enzovoort.
Wat moet dat dan niet zijn voor de kinderen en ouders. Zij gaan niet alleen
naar een nieuw gebouw moeten komen,
maar ook naar een totaal nieuwe en onbekende omgeving.
Hoe geraken we binnen?
Waar moeten we onze kinderen afzetten
en ophalen?
Bij wie en hoe volgen ze les?
Dit zijn allemaal vragen die zowel bij de
kinderen als de ouders spontaan naar
boven komen.
In dit Flapuitje proberen we dit duidelijk
te maken en bondig uit te leggen. Alles
voorzien is onmogelijk, maar we gaan
dit wel proberen.
Na elke dag evalueren we ook de toestand en gaan we bijsturen, zodat alles
veiliger en vlotter kan verlopen. We
vragen aan de kinderen en de ouders wat
begrip en vertrouwen om samen de
sprong te maken.
Om de start voor de kinderen aangenamer te laten verlopen, gaan we er alles
aan doen om het welbevinden van jullie
kind te optimaliseren.

INKOM 1-2-6

O

p dit moment kunnen we de
inkom van de Kloosterstraat
nog niet gebruiken om de opstarters (1-2-6) naar school te laten komen. Daarom gebruiken we de nieuwe
ingang achter het kerkhof in de SintServaasstraat (groen op het plan).
Ouders kunnen hun auto parkeren op de
twee kerkpleinen. Van daaruit kunnen ze
in de Sint-Servaasstraat wandelen richting poort achter het kerkhof (groen),
aangezien de rioleringswerken in de
Meiboomlaan zijn gestart.
Natuurlijk is het makkelijk als we veel
met de fiets komen, als we de afstand
van 1,5 m maar blijven respecteren.
De kinderen worden afgezet aan deze
nieuwe ingang aan de straatkant van de
Sint-Servaasstraat. Leerkrachten wachten uw kind(eren) op om ze vanaf het
voetpad naar de school te begeleiden.
Kinderen met de fiets zetten hun fiets in
het fietsenrek. Op de speelplaats moeten
de kinderen hun handen ontsmetten aan
een desinfectiepaal met alcoholgel. Een
leerkracht begeleidt hen daarbij.
Nadien gaan de kinderen via de trappenhal naar de 1ste of 2de verdieping.
Leerkrachten begeleiden hen naar het
juiste lokaal. We ontvangen de kinderen
ook met muziek om het aangenamer te
laten plaatsvinden.
De kinderen van het 1ste, 2de en 6de blijven heel de dag op deze verdieping, zodat er geen contact met de opvang in de
OPVANG
kleuterschool is. Bubbels moeten gee school blijft verder in opvang scheiden blijven.
Tijdens de speeltijd en de middag movoorzien. De kinderen worden
opgevangen in de kleuterschool gen de kinderen in hun bubbel op de
en in groepen van 14. Zij gebruiken de afgebakende speelplaatsen spelen.
speelplaats van de kleuterschool.
Ouders kunnen hun kinderen brengen
OPHALEN 1-2-6
via het paadje achter de kerk (rood op
e kinderen van het 1ste, 2de en 6de
het plan), maar houden wel afstand van
leerjaar worden na schooltijd
mekaar (1,5 m).
door de leerkrachten per bubbel
Ouders zetten hun kind af aan de poort
naar
het
poortje aan het begin van de
van de school. Een leerkracht vangt het
Sint-Servaasstraat
gebracht.
kind op. Ouders en vreemden zijn op dit
moment niet toegelaten op de school. Eén ouder wacht aan de over kant van
Na schooltijd of na de opvang komen de de Sint-Servaasstraat op een rood kruis.
ouders hun kinderen aan deze poort ach- Deze rode kruisjes staan 1,5 m uit elkaar,
zodat we de afstand zeker goed bewaren.
ter de kerk weer ophalen.
Kinderen kunnen na toelating van de
Maandag 11/05/20 vraagt de school
leerkracht naar hun ouder. Samen kunopnieuw via het ouderplatform welke
ouders nood hebben aan opvang voor de nen ze dan over de rijbaan de SintServaasstraat verlaten en naar de parking
volgende weken.
Toch vraagt de school aan de ouders om gaan of naar huis. We behouden zeker de
afstand met de anderen.
zoveel mogelijk zelf voor opvang te
zorgen. Deze week werden er gemiddeld Kinderen, die met de fiets zijn, worden
een veertigtal kinderen opgevangen. We door een leerkracht naar de oversteekplaats begeleid en desnoods overgezet
zitten hier bijna aan het maximum om
aan de Grote Baan.
de veiligheid te kunnen garanderen.
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SCHOOLUREN

D

e kinderen, die opstarten en les
komen volgen, zijn op de voorgestelde dag (zie planning) tussen 8.30 u en 8.45 u op school. Dit
kwartier zorgt voor een spreiding en
geen drukte aan de schoolpoort.
Op het einde van de dag willen we het
verlaten van de school ook spreiden:
 Het 6de leerjaar stopt om 15.20 u.
Deze kinderen kunnen vanaf 15.20 u
worden opgehaald aan de poort SintServaasstraat. De kinderen met de fiets
worden even later begeleid.
 Het 1ste leerjaar en het 2de leerjaar volgt
nooit op dezelfde dag les en stopt daarom op hetzelfde uur 15.35 u.

MATERIALEN

K

inderen van 1, 2 en 6 brengen op
de lesdagen zelf hun materialen
(boeken, schriften, schrijfgerief)
mee naar school. Kinderen krijgen een
bank en een stoel in de klas waar deze
schoolmaterialen blijven.
Kinderen mogen ook drinken in een
drinkbus, eten in een brooddoos en een
koek in een doosje meebrengen. Mogelijk afval wordt terug mee naar huis genomen om het in de school zo clean mogelijk te houden.
De jas wordt op de stoel gehangen en de
boekentas wordt naast de bank gezet.
Elk kind krijgt de eerste dag een vaste
plaats in de klas en volgt daar les.

VEILIGHEID

E

lke dag worden er heel wat veiligheidsmaatregelen uitgevoerd
op de school.
Kinderen ontsmetten ‘s morgens hun
handen aan de gelpaal en wassen regelmatig hun handen. De leerkracht ontsmet regelmatig de klas en de materialen met een desinfectie-spray en een
doek. Poetsvrouwen poetsen dagelijks
de gebruikte lokalen. We respecteren
allemaal de social distancing van 1,5 m!
Let op: Zieke kinderen blijven thuis!!!

FISCALE ATTESTEN

D

e fiscale attesten voor opvang
(middag en naschools) van kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar worden zaterdag 09/05/20 tijdens het ophaalmoment meegegeven.
De attesten van kinderen uit andere leerjaren en de kleuterschool worden volgende week met de post verstuurd.

