Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

PLANNING 20-21

D

oor heel het coronagebeuren kan
het zijn dat de maandplanning
niet doorgaat zoals voorzien in
de kalender van het Flapuitje en de jaarplanning van einde vorig schooljaar.
De jaarlijkse Jongerencross van dinsdag
22/09/20 werd al uitgesteld. Ook heel
het gebeuren rond de sportclubmaand
september werd al stopgezet. Normaal
gezien is er in de maand september ook
toneel en Rollebolle voorzien. Rollebolle gaat zeker al niet door. Het toneel
wordt nog bekeken of we aan de coronamaatregelen kunnen voldoen. We houden jullie op de hoogte.

VAKANTIE CODE ROOD

O

vangen dan maar de helft van het aantal
kinderen. De kinderen van 5 en 6 gaan
dus van maandag 07/09/20 tot vrijdag
11/09/20 op zeeklassen naar de Barkentijn. Die week verblijven er maar drie
bubbels van 45 kinderen in het vakantiehuis. Twee bubbels van onze school (5
en 6) en 1 bubbel van een andere school.
De twee bubbels en de andere school
moeten zich aan de draaiboeken van de
kampen houden en mogen onderling
geen contact hebben die week, aparte
ingangen, slaapkamers en sanitair. Ook
de verplaatste activiteiten zullen afzonderlijk worden georganiseerd. Begeleiders krijgen ook een aparte slaapkamer.
Dit werd allemaal met de preventieadviseur, het schoolbestuur en de ouderraad
besproken en goedgekeurd.
Wij hopen dat de kinderen een fijne
speelleerweek aan zee kunnen meemaken. Meer info hierover werd al aan de
ouders van kinderen van het 5de en 6de
leerjaar bezorgd.

uders en kinderen, die uit een
rood gekleurd vakantiegebied
terugkomen, moeten nadien
verplicht in quarantaine en moeten zich
laten testen. Volg hierbij de afspraken
CORONA
die door de overheid worden opgelegd.
Concreet wil dit zeggen dat een aantal
e scholen starten op 1 september
kinderen niet kunnen starten op 1 sepop in code geel. De overheid
tember. We vragen dan ook om hier
kan nog altijd beslissen dat deze
zeker gevolg aan te geven, zodat de be- kleurcode oranje of rood wordt. Elke
smettingen in de school hopelijk beperkt kleurcode heeft zijn draaiboek en zijn
blijven.
eigen maatregelen en beperkingen. We
proberen de schoolwerking zoals opZEEKLASSEN
vang, brengen en ophalen van kinderen
enzovoort zoveel mogelijk als vorig
nder kleurcode geel mogen
schooljaar te behouden, zodat ouders en
scholen uitstappen organiseren. kinderen niet teveel moeten aanpassen.
De zeeklassen van de 5de en 6de
leerjaren gingen normaal gezien van
OPVANG
14/09 tot 18/09/20 door.
Om alles corona-veilig te laten verlopen
e voor– en naschoolse opvang
heeft de Barkentijn te Nieuwpoort gegaat terug door zoals vroeger en
vraagd om een week vroeger te komen.
vindt in de refter van de kleuterZij kunnen normaal gezien 7 bubbels
school plaats:
van 50 kinderen ontvangen, maar ont De voorbewaking start om 07.00 u tot
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In dit nummer:

08.30 u (begin van de speeltijd).
 De nabewaking start na schooltijd tot
17.30 u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 Op woensdag is er geen nabewaking.
De school sluit om 12.00 u.
 Kinderen worden ‘s morgens aan de
poort achter de kerk afgezet en worden
hier ‘s avonds ook weer opgehaald.
 Het is de bedoeling dat zo weinig mogelijk ouders op de school zelf komen.

SCHOOLPOORTEN

K

inderen die niet naar de opvang
gaan, worden gebracht tussen
8.30 u en 8.45 u.
 Kleuters worden aan de poort achter de
kerk afgezet waar een juf hen staat op
te wachten. Ouders komen zelf niet op
het schoolterrein.
 Kinderen van de lagere school kunnen
langs 2 poorten binnenkomen, de poort
naast de sporthal in de Kloosterstraat
of de poort rechts naast het kerkhof in
de Sint-Servaasstraat.
Het ophalen van de kinderen gebeurt
zoals vorig schooljaar maar met andere
tijdstippen. Houd zeker afstand!
 Kleuters worden opgehaald van 15.25
u tot 15.35 u. Je komt de kleuterspeelplaats op via de grote schuifpoort aan
de Kerkstraat. Kleuters zitten onder het
afdak. Je verlaat de school met je kind
via de poort achter de kerk. Gelieve de
stroom te respecteren. Er komt maar 1
volwassene de kinderen ophalen.
 De kinderen van de lagere school verlaten de school door de poort van de
Kloosterstraat of de poort van de SintServaasstraat (zelfde als ’s morgens).
Ouders wachten op het voetpad.
 Kinderen van 1 en 2 verlaten de school
om 15.30 u.
 Kinderen van 3-4-5-6 verlaten de
school om 15.35 u.
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BLIJVEN ETEN

K

inderen mogen ook thuis eten en
‘s middags terug naar school
komen.
 Kleuters worden om 11.55 u opgehaald
aan de poort achter de kerk en worden
teruggebracht tussen 13.00 u en 13.15 u
aan dezelfde poort.
 Kinderen van de lagere school worden
opgehaald om 12.00 u aan de poort van
de Kloosterstraat of aan de poort van
de Sint-Servaasstraat (zelfde als ‘s
morgens). Zij worden ook tussen 13.00
u en 13.15 u aan dezelfde poort terug
afgezet. Of ze gaan zelf per fiets of te
voet met de rij mee.

OUDERRAAD

V

orig schooljaar zijn er enkele
leden van de ouderraad gestopt,
omdat ze dit schooljaar geen
kinderen meer op onze school hebben.
We danken deze vrijwilligers hartelijk.
We zijn volop op zoek naar nieuwe,
enthousiaste en gemotiveerde leden.
Weldra komt er per brief meer info!

KRIEBELTEAM

V

anwege de coronamaatregelen
start het kriebelteam dit schooljaar nog niet met zijn werking.
Kriebelouders, die alle kinderen van de
op luizen controleren, verhogen
CORONA-AFSPRAKEN school
door hun onderlinge contacten het risico
op mogelijke coronabesmettingen.
m dit schooljaar vlot te laten
verlopen in code geel, oranje of We vragen dus aan alle ouders dat zij
zelf extra hun best doen om hun kinrood proberen we volgende
deren te controleren op luizen en/of
afspraken na te leven:
levende neten en zeker te behandelen
 Ouders of andere volwassenen drabij mogelijke besmettingen.
gen een mondmasker als ze aan de
Verwittig ook altijd de school, zodat wij
schoolpoort wachten of in de buurt
ook op de hoogte zijn. Dankjewel.
van de school komen.
 Houd steeds voldoende afstand (1,5
NIEUW 2020-2021
meter) van elkaar tijdens het wachten.
 Er komt slechts 1 volwassene per geen nieuw schooljaar brengt
zin de kinderen aan de schoolpoort
traditioneel een aantal wijziginbrengen of ophalen.
gen met zich mee.
 Blijf thuis als je ziek bent en laat ie Minder scherpe maximumfactuur:
mand anders je kinderen brengen en
De maximumbijdragen zijn gewijzigd:
ophalen.
voor kleuters:
45 euro
Dank voor het begrip en het vertrouwen.
voor leerlingen:
90 euro
voor openluchtklassen: 445 euro
INFOAVONDEN
 Getuigschrift: Een leer ling die een
getuigschrift behaalt mag ook naar 1B
e kijkdagen op einde van de
(beroepsrichting) en een leerling die
vakantie (27/08) zijn alleen voor geen getuigschrift heeft behaald
de instappers en nieuwe leer(doelen van het leerplan in voldoende
lingen doorgegaan om zo weinig mogemate heeft behaald) mag ook naar 1A
lijk mensen op school te verzamelen en
(vroegere TSO en ASO).
zo weinig mogelijk risico op besmetting  Gemotiveerd verslag: Het gemotite veroorzaken.
veerd verslag voor extra ondersteuning
De infoavonden van het begin van het
of verwijzing bijzonder onderwijs
schooljaar (woensdag 02/09 voor lagere
wordt vereenvoudigd.
school en donderdag 03/09 voor de kleu-  Leerplicht: Kleuter s van de der de
terschool) gaan ook niet op school door.
kleuterklas of 5-jarigen worden vanaf
De leerkrachten voorzien de informatie
dit schooljaar ook leerplichtig: zie ook
digitaal, zodat iedereen op de hoogte is
artikel “Leerplicht”.
van de klaswerking en alle inhouden.
Omdat het lees– en rekenproces in het
LEERPLICHT
1ste leerjaar zo belangrijk zijn, nodigen
we telkens wel 1 ouder per gezin uit om
anaf het schooljaar 2020-2021
deze informatie over het 1ste leerjaar te
geldt er ook leerplicht voor de
beluisteren. Op woensdag 02/09/20 geste
5-jarige kleuters.
ven de leerkrachten van het 1 leerjaar

Vanaf
01/09/20 bedraagt de leerplicht
viermaal deze toelichting, zodat we telvoor
5-jarigen
in het kleuteronderwijs,
kens maar vijf ouders per klas moeten
290
halve
dagen
aanwezigheid per
uitnodigen. Inschrijven kan via de brief
schooljaar
op
een
totaal van 320 à
op het ouderplatform.
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330 halve dagen in een doorsnee
schooljaar.
 Ouders kunnen dus nog over een aantal
halve dagen zelf beslissen of hun 5jarig kind al dan niet naar school gaat.
 Uiteraard is maximale aanwezigheid
van deze kleuters het streefdoel!!!
 De reden van afwezigheden wordt voor
deze 5-jarigen aan de school gemeld.
Er is geen afwezigheidsattest of medisch attest voor deze afwezigheden
nodig.
 De directeur is bevoegd om te beslissen
welke afwezigheden van leerplichtige
5-jarigen aanvaardbaar zijn. Dit vergt
een goede communicatie tussen ouders
en de school.
 Het behalen van de grens van 290 halve dagen aanwezigheid is een inschrijvingsvoorwaarde voor het 1ste leerjaar
in het schooljaar 2021-2022.
 Klassenraden beslissen in het geval van
het niet behalen van de 290 halve dagen aanwezigheid over het overgaan
naar het 1ste leerjaar en niet de ouders.
 Ouders van 5-jarige kleuters moeten in
het officieel onderwijs geen keuze maken voor een levensbeschouwelijk vak
(godsdienst of zedenleer).
 Er is voor deze 5-jarigen wel een recht
op levensbeschouwelijk onderricht als
de ouder hierom vraagt. Ouders kiezen
dan een school voor lager onderwijs
waar hun kind voor het levensbeschouwelijk onderricht kan aansluiten.
 Het kind zal dan voor het levensbeschouwelijk onderricht de eigen kleuterklas verlaten en aansluiten bij kinderen van de lagere school.

VERLUCHTING

D

e laatste weken hebben studies
uitgewezen dat de verluchting
van gebouwen heel belangrijk is
om coronabesmettingen te voorkomen.
Gelukkig wordt in onze nieuwbouw elk
uur de lucht van heel het gebouw twee
tot drie keer ververst. Dit verluchtingssysteem werkt met een aparte invoer en
een aparte uitvoer van lucht, zodat er
altijd frisse lucht binnenkomt.
Ook worden natuurlijk de ramen en deuren zoveel als mogelijk opengezet om
nog meer propere lucht in het gebouw
binnen te krijgen.
De school gebruikt al een CO2-meter en
gaat er nog enkele aankopen, zodat we
de vervuiling van de lucht (ppm) altijd
kunnen meten. Op dit moment hebben
we waarden tussen de 400 en de 500
ppm gemeten, maar er zijn natuurlijk
nog geen kinderen op school. Metingen
onder de 800 ppm is nog altijd prima!!!

