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Nieuwsbrief bij de start van het schooljaar 2020-2021

Beste ouders en verantwoordelijken,
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur.
We zijn héél blij dat alle kinderen de hele week terug naar school mogen!
Op dinsdag 1 september starten we in code geel, dat wil zeggen dat we nog steeds extra
maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
We hopen dat we het zo kunnen houden en niet hoeven over te schakelen op code oranje of
rood, met strengere maatregelen.
Wat betekent code geel in de praktijk voor onze school?








Extra handhygiëne:
o handen moeten gewassen worden bij het binnenkomen van de school, na
toiletbezoek, voor de maaltijd, voor het verlaten van de school, na het
hoesten, snuiten of niezen
o Graag een doos zakdoekjes en een keukenrol meegeven met uw kind.
Voor al de rest zorgen we zelf 
Mondmaskers:
o Niet verplicht voor kinderen
o Verplicht voor volwassenen onder elkaar en voor contacten met kinderen uit
de lagere school als er geen social distancing mogelijk is
o Verplicht voor alle volwassenen die de school binnen komen (dus ook voor
alle ouders en grootouders)
o Bij kleuters zijn mondmaskers en social distancing niet nodig
Extra aandacht voor ziektesymptomen:
o Bij koorts, moeilijk ademen, hoesten, keelpijn, diarree,… moeten de kinderen
thuis blijven
o Kinderen met ziektesymptomen op school worden in een aparte ruimte
geplaatst en moeten zo snel mogelijk afgehaald worden
Toegang door de ouders:
o Bij code geel mogen ouders binnen op school, mét mondmasker en aandacht
voor social distancing, maar ze blijven buiten de klaslokalen (tenzij voor
specifieke activiteiten)
o Ouders blijven niet langer dan nodig op het schoolterrein








Toegang door derden (bv externe therapeuten,…):
o Toegestaan bij code geel, vanaf code oranje niet meer
o Zoals altijd kan dit enkel buiten de lesuren en mits overleg met de directie
Maaltijden:
o Bij code geel worden warme maaltijden aangeboden voor wie dit wenst.
Vanaf code oranje moeten de kinderen zelf hun lunchpakket meebrengen.
Activiteiten:
o De gewone activiteiten zoals zwemmen en uitstappen worden zoveel mogelijk
hervat. We geven binnenkort meer info hierover
o Naschoolse activiteiten: bij code geel zal er een aanbod zijn van sport en
wellicht ook van circus na school. Hierover volgende week meer info.
o Alle activiteiten waar veel volk op afkomt worden tot het einde van het jaar
geschrapt. De spaghettiavond kan dus helaas niet doorgaan.
o Kennismakingsmoment en infoavond: hierover volgt een afzonderlijke brief.
Wat als iemand besmet is?
o Wanneer kinderen of een leerkracht positief testen, beslist het CLB of de klas
in quarantaine gaat. Daar zullen we u tijdig van op de hoogte brengen.

Busvervoer
Veel kinderen hebben de schoolbus nodig om op school te geraken. Het leerlingenvervoer is
een verantwoordelijkheid van de overheid, die dit doorgeeft aan De Lijn. Als school zijn wij
van De Lijn afhankelijk voor het busvervoer. Het vervoer zoals in ‘gewone tijden’, met
kinderen uit basis- en secundair onderwijs van verschillende scholen samen op een bus zal
zeker niet kunnen omwille van de veiligheid.
We hopen zo snel mogelijk te kunnen zeggen hoe het zal georganiseerd worden.
Volgende week vrijdag zullen we iedereen opbellen die de schoolbus nodig heeft en de
info rond uren, opstapplaats,… doorgeven.
Niet alleen corona….
Gelukkig konden we de voorbije maanden ook met andere dingen bezig zijn dan corona en
veiligheidsmaatregelen…
Zo starten we dit schooljaar met een vernieuwde schoolstructuur waar we best trots op zijn!
We onderscheiden drie doelgroepen. Ze krijgen allemaal L.E.S in onze school:
iedereen leert op zijn eigen manier, vanuit een rijke ervaring en met de nodige structuur,
maar per doelgroep ligt het accent anders.


Leerklassen: klassen waar het accent meer op het (schoolse) leren ligt:
o de klas van juf Anne (speelleerklas type 2)
o de klas van juf Kristien (leerklas type 2)
o de klas van juf Els V (jongste leerklas Basisaanbod)
o de klas van juf Sofie (oudste leerklas Basisaanbod)
o de klas van juf Els C (oudste leerklas, typedoorbrekend)





Eervaarklassen: type 2 klassen waar het accent op ervaren ligt:
o de klas van juf Leen (kleuter)
o de klas van juf Inge en juf Els (middengroep)
o de klas van juf Maaike (oudste groep),
Meester Jeroen ondersteunt in deze klassen
Structuurklas: type 2 klas waarbij het accent op structuur ligt, voor kinderen die
vooral nood hebben aan basisrust en een duidelijke structuur (meestal kinderen met
autisme)
o o Juf Annelies en juf Hilde zullen samen deze nieuwe klas begeleiden.

Om de kinderen in deze verschillende doelgroepen het best mogelijke onderwijs te kunnen
bieden, werden tijdens de vakantie heel wat aanpassingen gedaan. Enkele klassen zijn
verhuisd van gang en werden opnieuw ingericht. Jullie kinderen kunnen binnenkort weer
terecht in een mooie, gezellige klas, aangepast aan de doelgroep en uitnodigend om samen
te leren.
We zien er echt naar uit om met jullie op stap te gaan in het nieuwe schooljaar.
Met een beetje afstand, maar daarom niet minder van harte!
Hou jullie mailbox en de Facebook van Het Noordveld Brugge in de gaten voor meer info.
We houden jullie op de hoogte van alle nieuws!
Geniet nog van de laatste dagen van de vakantie en tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
Marleen en het hele Noordveldteam

