Eeklo, 25 augustus 2021
Beste ouders
Na een deugddoende vakantie zijn er we er bijna terug helemaal klaar voor. De start van het schooljaar
wordt volop voorbereid, de klassen staan klaar, de batterijen zijn opgeladen én we kunnen met minder
coronamaatregelen starten…
We geven u graag wat algemene info over de start op 1 september. Voor de details omtrent de
klaswerking, nodigen we u alvast uit op het kennismakings- en infomoment op maandag 30 augustus.

De eerste schooldag!
We kijken ernaar uit om alle leerlingen terug te verwelkomen op woensdag 1
september 2021.
De kinderen zijn welkom op de speelplaats vanaf 8.15. Zij kunnen rechtstreeks naar de
klas gaan. Ook in het komend schooljaar behouden we de zachte landing.
Kunnen de kinderen warme maaltijd op de school nemen?
Ja! Er worden terug warme maaltijden aangeboden.

Kiss & Ride
De Kiss en Ride blijft behouden in de Dullaert en is open van 8.15 tot 8.30.
Over de middag blijft deze toegang (poort sporthal) gesloten.
De Kiss & Ride in de Zuidmoerstraat blijft voorlopig gesloten.
Wat met de sport- en zwemlessen?
De sportlessen gaan gewoon door. We proberen deze zoveel mogelijk buiten te laten
doorgaan.
De zwemlessen worden hernomen voor leerlingen vanaf het tweede leerjaar. De
leerlingen van het eerste leerjaar starten rond de paasvakantie met watergewenning.
Ventilatie = ramen open!
Preventief worden alle klassen en lokalen de hele dag door geventileerd, door het
openzetten van de ramen.
We raden aan om uw kind een extra trui, een cardigan, … mee te geven voor als het
frisser is. Deze kan zeker op school blijven.
Mondmaskerplicht
Voor leerlingen is er geen mondmaskerplicht. Wie wil, mag het mondmasker dragen.
Leerkrachten dragen het mondmasker bij verplaatsingen in de gangen als de afstand
niet kan gegarandeerd worden en bij elk contact met ouders (zowel binnen als buiten).
In de klas mogen zij het mondmasker achterwege laten.
Ouders dragen bij het betreden van het schooldomein altijd een mondmasker.
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Ouders op de school.
Uw kind is de brooddoos, zwemtas, … thuis vergeten en u brengt deze na?
Dat kan, maar u kan niet naar de klas. U meldt zich aan aan het secretariaat, onze
medewerkers bezorgen dan het nodige aan uw kind.
De aanwezigheid van ouders wordt tijdens de lesuren nog steeds beperkt.

Mijn kind heeft verkoudheidssymptomen. Mag ik hem/haar naar school brengen?
We vragen u om nog steeds waakzaam te blijven. De kinderen op school zijn niet
gevaccineerd en het virus is nog steeds aanwezig in onze samenleving. We vragen alle
ouders om bij twijfel de huisarts te contacteren.
Covid-besmetting of hoogrisico-contact van uw kind
Als uw kind positief test, dient u nog steeds de school te verwittigen. Ook als uw kind in
quarantaine moet, blijven dezelfde maatregelen gelden.
U verwittigd bij voorkeur meteen de school, telefonisch of via mail
directie.demeidoorn@coltd.be
Vermeld in uw mail zeker de naam van uw kind en het telefoonnummer waarop we u
het makkelijkst kunnen bereiken.

Vriendelijke groeten
Leerkrachtenteam De Meidoorn
Catherine Vermeire, directeur kleuterschool
Barbara Teirlynck, directeur lagere school.

