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Beste ouders,
Graag geef ik wat duiding over de start en verloop van het schooljaar. Door de corona crisis en
de ondertussen tweede golf zal het schooljaar er nog niet uitzien zoals vroeger.
Het aantal lesdagen voor leerlingen kleuter en lager wordt terug zoals voor de eerste lockdown;
kinderen kunnen dus voltijds naar school van maandag tot vrijdagavond. De normale schooluren
worden opnieuw gehanteerd.
Ouders kunnen de school betreden maar dragen steeds een mondmasker. Slechts één ouder mag
de school betreden. Dit betekent dat mama en papa en grote broer niet samen een leerling
kunnen komen ophalen of brengen. Deze maatregel nemen we om het aantal personen op het
schoolterrein te beperken.
Voor de kleuterafdeling gebeurt het onthaal aan de klasdeur, één ouder brengt de kleuter en
houdt zich aan de klasdeur aan de regels van social distancing. Mogen we vragen niet op de
kleuterbankjes te gaan zitten tijdens het wachten. Beperk uw aanwezigheid in het schoolgebouw.
Ouders voor de kleuterafdeling komen de school binnen via de Hendrik Serruyslaan.
Voor de lagere afdeling worden de leerlingen onthaald op de speelplaats. Ouders komen de
school binnen via de Aartshertoginnestraat.
Er is dus geen spreidingsplan meer voor het brengen en ophalen van leerlingen. Toch willen wij
er op wijzen dat elke ouder de regels inzake social distancing en mondmaskerplicht dient te
volgen op straat.
De school organiseert voor- en naschoolse opvang. ’ s Avonds is er echter maar opvang tot 18u00
en niet tot 19u00. Wie opvang na 18u00 nodig heeft kan beroep doen op de BKO dienst van de
stad Oostende. Om de opvangdienst van de school te kunnen waarborgen vragen wij om enkel
deze dienst te gebruiken indien u zelf geen oplossing heeft. Zo kunnen we een te grote drukte in
de schoolopvang vermijden. Voor de voor- en naschoolse opvang is vanaf heden reserveren via
de website verplicht en niet vrijblijvend. Wij vragen u deze maatregel consequent te volgen.
Gebruik hiervoor volgend email adres opvang@degroeiboom.be
Voor de lagere afdeling wordt tevens opnieuw op maandag, dinsdag en donderdag avond de
studie georganiseerd.
Met veel spijt moeten wij door de onzekere toekomst dit jaar het familiefeest annuleren. Het is
onmogelijk om ouders te onthalen in onze hall voor de voorstelling.
Wat de GWP voor de derde graad en de tweede graad betreft dienen wij nog te wachten op de
evolutie van deze epidemie, de kans is echter klein dat deze zullen kunnen doorgaan . Van zodra
er zekerheid is over het kunnen doorgaan van de GWP’s zullen wij de betrokken ouders
onmiddellijk informeren.

Mogen we vragen om niet essentiële bezoeken aan de school te vermijden, bijvoorbeeld om
vergeten zwemgerief te brengen of door te laat te komen. Door uw medewerking helpt u mee
het aantal contacten te beperken.
Zoals elk jaar zullen wij een jaarplanning met de leerlingen meegeven, deze planning zal u ook op
de website terug vinden. Alle activiteiten op deze planning zijn onder voorbehoud. Door de
geldende covid-19 maatregelen is het mogelijk dat zwembeurten en andere activiteiten
mogelijks niet plaats vinden of wijzigen. We zullen u tijdig betreffende wijzigingen informeren.
Ook dit schooljaar zullen wij onze communicatie zoveel als mogelijk digitaal laten verlopen via
het smartschoolplatform. Hierbij zijn er voor elke leerling twee ouder accounts. Bestaande
accounts blijven geactiveerd, nieuwe ouders zullen een nieuw account ontvangen.
Op donderdagavond 3/9/2020 organiseren wij een infoavond per klas. Hoe dit praktisch zal
verlopen laten we u nog weten.
De schoolmaaltijden worden opnieuw georganiseerd; leerlingen kunnen dus opnieuw warm,
soep of boterhammen eten op school. Dit volgens het gangbare bestelsysteem in onze school.
De regeling voor de start op 1 september wordt u nog per smartschoolbericht gecommuniceerd.
Verdere wijzigingen zijn nog mogelijke en proberen wij u tevens tijdig te melden via een
smartschool bericht.
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