Lid van Scholengroep Gent
Groenewandeling 80, 9031 Drongen
Tel: 09/ 226 75 00 - Fax: 09/ 226 92 56
e-mail: info@bsmijlpaal.be
website: www.bsmijlpaal.be

Drongen, 21 augustus 2020
NIEUWSBRIEF 1
week van 24 tot 28 augustus 2020

Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.
Binnen een dikke week kunnen we jullie allemaal opnieuw hartelijk verwelkomen voor de start van
een nieuw schooljaar. De tijdelijke hitte van de afgelopen weken heeft u denkbaar in mindere of
meerdere mate parten gespeeld en daarnaast waren de collectieve inspanningen om komaf te
maken met dat vervelende virus mogelijk een kleine domper op de traditionele zomerpret, maar
toch vertrouwen we erop dat jullie allen hebben kunnen genieten van een fijne zomervakantie.
De krijtlijnen voor de organisatie van het onderwijs volgend schooljaar -met de u ondertussen
waarschijnlijk bekende kleurcodes- liggen vast. Corona sluipt helaas nog steeds rond. Toch willen
we de kinderen graag een normale start bieden, met een blij weerzien van àlle vriendjes. De lessen
We verwachten dan ook alle kinderen voor de start van schooljaar 2020-2021 op dinsdag 1
september.
Om de veiligheid van iedereen te garanderen, hebben we ervoor gekozen om ouders enkel op
afspraak toe te laten op ons domein. Concreet betekent dit dat de kinderen van K0 en K1 (ingang
Groenewandeling) vanaf 8u20 afgezet kunnen worden aan hun eigen klaslokaal. De kleuters van K12, K2 en K3 verwelkomen we vanaf 8u20 op de kleuterspeelplaats. Zij mogen de school betreden
via de ingang van de Antoon Catriestraat of de ingang Groenewandeling. Kinderen van de lagere
school, kunnen de school enkel betreden via de ingang van de Groenewandeling. We voorzien
voorschoolse opvang vanaf 7u30 en naschoolse opvang tot 18u00.
De lessen starten voor alle leerlingen om 8u35 en eindigen om 15u35 . Op woensdag eindigen de
lessen om 12u15 (kleuterafdeling en lagere afdeling). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
is er middagpauze voorzien van 11.50u - 13.15u voor de kleuterafdeling en van 12.15u – 13.40u voor
de lagere afdeling.
Op welke locaties de voor- en naschoolse opvang zullen doorgaan, zal u vernemen via nieuwsbrief
2, in de loop van volgende week. Ook andere concrete afspraken zullen in de volgende nieuwsbrief
worden meegedeeld, evenals de specifieke coronamaatregelen die gelden op BS Mijlpaal.
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➔Z.O.Z.
Geen warme maaltijden in september
Alhoewel wij volgend schooljaar zo normaal mogelijk willen laten
starten; hebben we ervoor gekozen om voorlopig (sowieso tot de
tweede helft van september) geen warme maaltijden aan te bieden
aan onze leerlingen. Alhoewel wij binnen het schoolkader en binnen
het klasgebeuren alle mogelijke veiligheidsmaatregelen garanderen,
bleek dat wij bij de bepaling van de maatregelen en bij de
risicoanalyse die werd opgesteld voor de keukenwerking (de bereiding
en het serveren van soep en warme maaltijden) geen 100 % sluitende
veiligheid kunnen garanderen. De veiligheid van onze kinderen en van
het personeel is absoluut prioritair! De kinderen die op school blijven
lunchen, dienen dus een broodlunch of een gelijkwaardige koude
maaltijd van thuis mee te brengen.
Hopelijk kunnen we u in de loop van de komende weken versoepelde
maatregelen voorstellen m.b.t. het bereiden en serveren van
maaltijden voor het vervolg van het schooljaar.
Wie, wat, waar?
KLEUTERAFDELING: K0: juf Sarah - K1: juf Lynn – K1-2: juf Els – K2: juf
Jolien – - K3: juf Isabelle - kleuterturnen: juf Tine – extra ondersteuning:
juf. Kathy & juf Chantal
LAGERE AFDELING: L1: juf Lieselotte L2: juf Yanina en juf Kaat – L3A:
juf Steffie – L3B: juf Sylvie – L4A: juf Mieke – L4B: juf Sophie en juf
Kaat – L5: juf Gwendoline – L6: juf Ingeborg – extra ondersteuning:
juf. Ellen en juf. Jolien L.O.: juf Tine – ICT: meester Mickzorgcoördinatie: juf Tineke – levensbeschouwelijke vakken: meester
Jan (RKG) – juf Katrien (NCZ) – meester Anand (NCZ) – juf Yasemin
(Islam).
Vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert – directeur

