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Tentakels
Nieuwsbrief

WOORDJE VAN DE 
DIRECTIE

In een ‘gewoon’ schooljaar starten 
we pas op 1 september met de 
communicatie voor wat op het 
programma staat.  Wat door Corona 
vóór de vakantie gangbaar was en 
wat door Corona ná de vakantie 
beïnvloed wordt, verplicht ons om 
nu al contact te zoeken met jullie. 
En ondertussen geven we ook graag 
enkele andere zaken mee…  Mogen 
we dus even jullie aandacht?

Eerst en vooral wil ik iedereen 
meegeven dat we met onze school 
altijd proberen om de werking zo 
veilig mogelijk te houden.  Hiervoor 
richten we ons op de wetgeving 
vanuit Brussel en de afspraken vanuit 
de Stad Roeselare.  De Stad staat 
ons ook steeds met raad en daad bij 
om de Corona-maatregelen zo goed 
mogelijk vorm te kunnen geven.  En 
inderdaad: er zullen ook in 2020-
2021 nog altijd maatregelen van 
kracht zijn !

Belangrijk is wel dat men ervan uit 
gaat dat het basisonderwijs niet meer 
gesloten wordt.  Er zijn voor het 
onderwijs 4 niveaus (met kleurcode 
groen, geel, oranje, rood) bepaald.  
Elk niveau en code heeft zijn eigen 
maatregelen die we moeten naleven 
om besmettingen zoveel mogelijk te 
vermijden.  De komende periode zal 
dit wel vaak in de media ter sprake 
komen.  Als je dit wil opvolgen, let er 
dan wel op dat je het basisonderwijs 
bekijkt, vaak helemaal anders dan het 
secundair onderwijs.

De normale schooluren zijn terug van kracht.  We hopen dat iedereen -ook kleuters- 
zich opnieuw aan die vaste uurregeling zal houden.  ’s Morgens is er vanaf 8u de 
gekende opvang (op de speelplaats en in de kleuterzaal).  Vanaf 8.15u blijven de 
kinderen niet meer op de speelplaats, maar gaan ze naar de klas.  Door deze ‘zachte 
landing’ is elke klas om 8.30u onmiddellijk klaar om aan de klaswerking te beginnen.

Beide inkompoorten zijn terug bruikbaar zoals vóór Corona.  Kinderen kunnen 
gebracht en opgehaald worden aan de poort in de Leeuwerikstraat en de 
Merelstraat.  Individuele fietsertjes verlaten de school langs de Lijsterstraat.  
’s Morgens is er opvang voor iedereen in het lokaal bij de grote turnzaal. ’s 
Avonds gaat de opvang daar ook door voor ’t lagere.  De kleuters blijven ’s 
avonds in de opvang in het kleine deel van het kleutergebouw.  Daar is ook de 
woensdagnamiddag opvang.

Over de middag zijn er terug warme maaltijden te verkrijgen.  Natuurlijk kan 
iedereen ook zijn lunchpakket meebrengen. De jongste kleuters eten in de 
kleuterzaal.  De oudste kleuters en de leerlingen van het lagere eten in de refter.  
Indien dit vereist wordt, 
zal in ‘klasbubbels’ 
gegeten worden. In 
de speeltijd en over 
de middag kan buiten 
gespeeld worden; elk 
op zijn vertrouwde 
speelplaats.

De school is open: dus 
iedereen wordt op school 
verwacht.  Er wordt 
geen afstandsonderwijs 
voorzien zolang alle 
lessen doorgaan.  Voor de 
leerplichtige kinderen zijn 
er ziektebriefjes nodig bij 
afwezigheid.

In het begin van de grote vakantie deden we een corona-
bevraging bij de ouders van de leerlingen van onze school.  

222 ouders vulden de bevraging in, we 
laten jullie dan ook graag weten dat 
we dit echt appreciëren. 

Sommige zaken in onze 
schoolorganisatie hebben we dan ook 
aangepast hieraan.

Ignace Degryse Ilse Berteloot

ALLE HYGIËNISCHE 
VOORZORGSMAATREGELEN 

BLIJVEN GELDIG

• Afstand houden is heel belangrijk (zie ook het 
deeltje rond mondmaskers).

• Handen wassen is een onderdeeltje van de 
dagdagelijkse schoolwerking.

• We leren de kinderen hoesten en niezen in hun 
elleboog.

• We geven voorrang aan papieren zakdoekjes.

• Lokalen worden verlucht tijdens de pauzes.

• Kinderen die ziek zijn en/of koorts hebben zijn 
horen niet thuis op school.

HOE KOMT DE NORMALE WERKING TERUG IN SCHOOL?

WIST JE DATJE



Bij het binnenkomen van de school moet iedereen, zoals voor de vakantie, de handen wassen.  Vóór schooltijd zal dit gebeuren 
onder begeleiding van de leerkrachten.  Ook ‘grote’ mensen wassen of ontsmetten hun handen als ze de school binnenkomen.  

Ben je de schoolpoort voorbij, dan moet je als volwassene een mondmasker dragen.  Zowel binnen als buiten de gebouwen.  
Afwijkingen zijn mogelijk voor het eigen personeel, maar mondmaskerplicht geldt voor alle buitenstaanders vanaf 12 jaar.  Wij 
willen hierbij ook aangeven dat het dragen van een mondmasker ook buiten de schoolpoort verplicht is indien de afstand van 1,5 
m niet kan gegarandeerd worden.  Hou hiermee rekening als je je kinderen brengt of ophaalt!

Ouders worden zoveel mogelijk uit school geweerd.  Een afspraak vooraf maken is het meest wenselijk.  Natuurlijk ben je voor 
een afgesproken overleg op school altijd welkom.  Bij elk bezoek meld je je aan via het secretariaat (Leeuwerikstraat).  Via onze 

‘schoolbel’ kan je aan het kleutergebouw (Merelstraat) ook 
aangeven dat je er bent.  Hier is er wel geen permanentie.

Kleuters kunnen op het einde van de dag in de grote zaal 
afgehaald worden.  De kleuters zullen klaar zitten op de bankjes 
voor hun klas.  Om de kleuters op te halen wordt de gewone 
inkomdeur gebruikt.  Via een andere deur zullen jullie de 
school kunnen verlaten.  Natuurlijk draagt elke volwassene een 
mondmasker.  We vragen ook dat dit vlotjes kan gebeuren. 
Echt tijd voor een praatje met de juf zit er niet in…  Misschien 
zal wat geduld nodig zijn zodat ook afstand kan gegarandeerd 
worden.  Alvast bedankt voor ieders begrip medewerking en 
begrip!

WAAROP WORDT DE AANDACHT GELEGD?

ANDERE AANPASSINGEN?
’s Middags worden geen begeleide thuisrijen meer voorzien.  
Kinderen die nog naar huis gaan over de middag moeten 
zelfstandig naar huis of opgehaald worden aan één van 
onze 2 poorten. ’s Avonds worden er wel nog rijen o.l.v. 
leerkrachten voorzien.

Een aantal aanpassingen aan de verkeerssituatie zijn vanaf 1 
september rond school van kracht.

• De straten rond de school vormen 
een rotonde in wijzerzin.  Fietsers 
mogen in beide richtingen 
rijden.  De nodige signalisatie is 
aangebracht.

• Er is een extra opening gemaakt 
aan de kleuterparking.  Langs de 
gekende kant kan er opgereden 
worden, langs de nieuwe kant 
kunnen de auto ’s de parking 
verlaten.

• Zebrapaden werden duidelijker 
aangebracht op alle plaatsen 
waar kinderen, al dan niet 
begeleid, veiliger kunnen 
oversteken. 

• De straat aan de hoofdingang in 
de Leeuwerikstraat is grondig 
aangepakt zodat auto ’s niet 
meer kunnen keren in de straat.  
Gebruik de kleine parking bij de 
turnzaal niet net vóór en net ná 
schooltijd.

• 2 zoen- en vroemzones werden voorzien. Nabij de 
kleuterpoort en de poort aan het lagere.

• De schoolomgeving met zone 30 is ook duidelijker 
zichtbaar gemaakt.

Verdere aanpassingen volgen later om de schoolomgeving 
nog veiliger te maken voor onze kinderen.  Misschien kan 
je zelf al overwegen om te voet of per fiets naar school te 
komen…  

Weet ook dat een omgeving pas echt veilig kan zijn als 
iedereen zijn gedrag ook aanpast aan hetgeen wat verlangd 
wordt.

KIJK JE EENS IN DE BOEKENTAS 
OP 1 SEPTEMBER?
Op de eerste schooldag zal er in de boekentas van jullie 
octopussertje een mapje te vinden zijn.  Dit mapje is onze 
vernieuwde afsprakennota.  Heel wat compacter van 
formaat en info dan het boekje dat jullie gewoon zijn.  In 
het mapje zullen enkele belangrijke brieven te vinden zijn.  
Eentje is toch wel heel belangrijk.  Het is de brief met de 
inlog-gegevens die jullie zullen nodig hebben om aan te 
melden bij Google Classroom.  Dit wordt ons nieuwe digitale 
systeem om met jullie te communiceren (ipv Gimme).   
We hopen zó heel wat ouders te bereiken, zodat we de 
papierberg zo klein mogelijk kunnen houden.

Tot heel snel!
We zijn zoooooooooooo blij dat 

we jullie terug zullen zien!


