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beste ouder(s) 

op dinsdag 1 september starten we het nieuwe schooljaar in code geel. Dit is nog geen ‘gewone’ 

start omdat we nog altijd coronamaatregelen moeten nemen. 

De richtlijnen van de overheid zijn bindend en zullen worden toegepast volgens het wijzigen van de 

codes. (van geel naar oranje, van oranje naar rood) 

Dit betekent dat we de afspraken op school, binnen de scholengemeenschap Arkorum in 

samenspraak met het CLB Trikant, zullen bijsturen als de nood er is ifv de veiligheid voor iedereen. 

U wordt geïnformeerd via de website: www.zilverbergschool.be 

 

 We starten met volgende klasteams*: 

kleuterteam: 5 combiklassen 

K1A (juf Sabien) – K1B (juf Famke) – K2-3A (juf Joke) – K2-3B (juf Ciëntha) en K2-3C (persoon X) – 

bewegingsleerkracht en ambulante zorg (juf Ine) 

teams lager: We werken in kernteams waarbij er leerkrachten ambulant werken in 2 leerjaren als 

extra maatregel om uitval tijdens coronatijd op te vangen en voldoende klasinterne zorg te kunnen 

garanderen 

1ste graad: juf Lynn, juf Katleen, juf Ann en juf Griet 

2de graad: juf Isabelle, juf Ann, juf Lore en meester Peter 

3de graad: juf Julie, juf Tine, juf Pauline en meester Emmanuel 

 

 Opvang en schooluren: 

De opvang- en schooluren zijn voor iedere klas gelijk, voorlopig hanteren we geen alternerende 

schooluren met uitzondering voor het ophalen van de kleuters ’s avonds. 

-Kleuters kunnen worden opgehaald tussen 15:45 en 16:00 via de voordeur, uit de binnenspeelzaal.    

Die ouders vertrekken dan ook via het groene poortje. (circulatie met social distancing en verplicht 

mondmasker voor volwassenen - 1 volwassene per kind). 

-Kleuters die na 16:00 worden opgehaald zullen op de speelplaats staan. 

We organiseren de opvang, zoveel als mogelijk buiten in de open lucht (advies vanuit de overheid). 

Ouders betreden de school niet, enkel essentiële derden (o.a. zorgondersteuners, kiné’s, logo’s…) 

worden toegelaten mits het opvolgen van de geldende veiligheidsmaatregelen. 

Oudergesprekken die echt noodzakelijk zijn kunnen op afspraak georganiseerd worden. 

http://www.zilverbergschool.be/
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 Maaltijden, zwemmen, studie… 

Binnen code geel kunnen we terug warme maaltijden organiseren  op school. Mocht dit omwille van 

de veiligheid binnen een bepaalde code organisatorisch niet haalbaar zijn, wordt u hiervan 

verwittigd. (idem voor de zwembeurten waarbij richtlijnen vanuit Sportoase bindend zijn) 

Maaltijden starten op vanaf de eerste schooldag. Studie/zwemmen vanaf de 2de week. 

 

 Jaarthema en nieuwe groenzone… 

Op 1 september zullen de kinderen een trigger ivm het jaarthema zien op de speelplaats. Er zal geen 

formeel WELKOM op de speelplaats voor de ouders zijn, we willen de risico’s zoveel als mogelijk 

beperken. 

We hebben een nieuwe groenzone gecreëerd in de vakantie. Die zal na goedkeuring van de 

preventiedienst van Arkorum in gebruik worden genomen. Verdere info volgt. 

 

 Infoavond 17 september (alle klassen) zal in digitale vorm door gaan, info volgt. 

 

 

 mondmaskers, social distancing, handhygiëne… 

We volgen de maatregelen die in de brede samenleving gelden aanvullend met de extra        

aandachtspunten voor scholen. 

 

 

mvg, 

directie Ann 

 

 


