Veilig herstarten vanaf 15 mei 2020 voor 1ste, 2de, 6de leerjaar.

Merksem, 13/05/2020
Beste ouder(s),
Zoals jullie weten mogen onze leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar vanaf vrijdag 15 mei
terug naar school. We herhalen graag nog eens onze planning.
➢ Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (woensdag dus NIET!) komen de leerlingen
een halve dag naar school. Dat wil zeggen dat we de klassen in 2 groepen verdelen.
Groep 1 komt in de voormiddag en groep 2 komt in de namiddag.
➔ Uren voor het 6de leerjaar: 8u35 tot 11u35 // 12u15 tot 15u15
➔ Uren voor het 1ste en 2de leerjaar: 8u45 tot 11u45 // 12u30 tot 15u30
Kinderen van het 1ste leerjaar van de wijkschool krijgen les in hun eigen klas.
Dus op de wijkschool!
➢ Op school krijgen de kinderen les. Eventueel werken ze reeds in boeken of op werkbladen.
Ze zullen ook nog steeds taken mee naar huis krijgen of worden er taken via de computer
voorzien. Deze taken moeten tegen de dag nadien in orde zijn.
➢ De afspraken voor het brengen en ophalen van de kinderen op de hoofdschool:
➔ BINNENKOMEN:
◆ Kinderen komen ENKEL via de poort in de Papaverstraat binnen. Ouders
komen niet mee binnen!
◆ Ze wassen hun handen in de toiletten.
◆ Daarna gaan ze onmiddellijk naar de klas waar zij op een aangeduide plaats
moeten gaan zitten (ver uit elkaar).
➔ NAAR HUIS GAAN:
◆ Leerlingen die alleen naar huis gaan, vertrekken langs de poort
Papaverstraat. Er wordt een rij voorzien tot aan de verkeerslichten aan het
kruispunt Maantjessteenweg / Fr. Adriaenssensstr. .
◆ Leerlingen die worden opgehaald wachten op de banken op de speelplaats
(zoals altijd). Ouders (met mondmasker!) komen één voor één binnen via
de poort van de Papaverstraat om hun kind op te halen. Ouders gaan dus niet
langs het secretariaat naar binnen!!!
➢ De afspraken voor het brengen en ophalen van de kinderen op de wijkschool:
➔ BINNENKOMEN:
◆ Kinderen komen via de poort in de Kwadeveldenstraat binnen.
Ouders komen de poort niet binnen.
◆ Ze wassen hun handen in de toiletten.
◆ Daarna gaan ze onmiddellijk naar de klas waar zij op een aangeduide plaats

moeten gaan zitten (ver uit elkaar).
➔ NAAR HUIS GAAN:
◆ Leerlingen wachten onder de luifel op de speelplaats. Ouders komen (met
mondmasker) tot op de speelplaats om hun kind op te halen. Ouders gaan
dus niet naar de klas!!!

U kan er op rekenen dat we tijdens de lessen de veiligheidsmaatregelen steeds toepassen.
Zo plannen we geen speeltijden maar zorgen voor leuke activiteitjes in de klas, voorzien we
ontsmettingsgels, bewaakte toiletbezoeken, een éénrichtingsverkeer in de gangen, … .
Bij vragen kan je ons altijd contacteren.
Hou jullie allemaal gezond!
Het JOMA-team

