Sint- Norbertus Groenstraat
Antwerpen, 8 mei 2020
Beste ouders,
Vanaf vrijdag 15 mei krijgen de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar terug les op school.
Kleuters, leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar blijven afstandsleren.
Hieronder leggen we uit hoe dit zal gebeuren.

Opstart school - voor wie?
Testfase:




1ste leerjaar - vrijdag 15 mei, maandag 18 en dinsdag 19 mei (hele dagen)
6de leerjaar - maandag 18 mei en dinsdag 19 mei (hele dagen)
2de leerjaar - woensdag 20 mei (halve dag)

Vanaf maandag 25 mei 2020:




1ste leerjaar: hele dagen op maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
2de leerjaar: hele dagen op maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
6de leerjaar: halve dagen op maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag

Schooluren:



hele dag: 8u30 – 14u30
halve dag: 8u30 – 11u40



Er is nog steeds voor- en nabewaking.

Verloop van de dag
Kind(eren) brengen:





Tussen 8u15 en 8u30
Ouders blijven buiten.
Je kind gaat alleen naar de klas.
Respecteer altijd de afstandsregels (1,5 meter).

! Volwassenen mogen enkel binnen op afspraak en met mondmasker.
Middagpauze:



Voor de veiligheid eten alle kinderen van het 1e en het 2e leerjaar op school. Hier hoeft u
niet voor te betalen. De middagpauze is korter dan normaal.
Voor het 6e leerjaar eindigt de dag om 11u40. Zij gaan naar huis.

Kind(eren) ophalen:



Tussen 14u30 en 15u20 kan je je kind ophalen. Zo staan niet alle ouders op hetzelfde
moment aan de schoolpoort.
Ouders blijven buiten. Kinderen worden uit de klas gehaald.
Groenstraat 73, 2060 Antwerpen - 03 235 68 55
directie@sngroenstraat.be - www.sngroenstraat.be

BE 0447.911.059 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
Vzw Koba Metropool – Nooitrust 4 – 2390 Malle

Sint- Norbertus Groenstraat
Meebrengen:





Drinkbus voor water
Fruit, koek in doosje
Boterhammen (niet voor 6e leerjaar)
Handgel mag, maar moet niet. In de klas moeten kinderen hun handen wassen.

Opvang:
Voor kleuters en leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar voorzien we nog steeds opvang. Geef door
aan de klasleerkracht als u opvang nodig heeft.
Afstandsleren:
Het afstandsleren loopt verder voor de kleuters en het 3e, 4e en 5e leerjaar. De leerkracht laat
weten als er nieuw materiaal klaar ligt.

Voor de veiligheid
Wij geven op een veilige manier les. We houden rekening met alle voorschriften van de overheid.








Volwassenen dragen mondmaskers.
Elke klas wordt opgesplitst. Zo hebben we kleinere groepen in de lokalen.
Leerlingen hebben een vaste plaats in de klas met voldoende afstand van andere leerlingen.
De handen worden vaak gewassen. Handgel bij binnenkomen van de school.
Lessenaars en ander materiaal worden regelmatig gepoetst.
Speeltijden wordt vervangen door bewegingsmomenten in kleine groep met voldoende
afstand. Dit gebeurt onder begeleiding van de turnleerkrachten.
Ook in de gangen en op trappen houden we afstand.

Wat bij ziekte?



Kinderen die ziek zijn, blijven thuis.
Kinderen die ziek worden op school, worden uit de klas gehaald. Ouders halen hun kind zo
snel mogelijk op.

Rapport
Alle resultaten van januari tot aan de sluiting van de school werden in een rapport gezet. Het rapport
kan via Questi bekeken worden vanaf woensdag 20 mei 2020. Vanaf maandag 25 mei 2020 wordt het
rapport meegegeven op papier.
In de nieuwsbrief begin juni zal u meer informatie ontvangen over het eindrapport.

Vragen?
Met vragen kan je terecht bij de klasleerkracht of de school.
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