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WELKOM TERUG ALLEMAAL ! 
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie achter de rug. We kijken er al naar uit om jullie terug te 
zien. En als het de eerste keer is dat jullie naar onze school komen…hartelijk welkom. Blij dat jullie er bij zijn. 
Dit schooljaar starten we een beetje anders dan vorige jaren maar daarover meer later in de brief. 
 

 

 

NIEUWE LEERKRACHTEN 
We hebben twee nieuwe leerkrachten op onze school: 

 juf Tina zal de nieuwe juf van het vierde leerjaar worden (L4) worden. 
 meester Björn wordt de nieuwe turnmeester (L.O.) voor de lagere school en begeleidt ook het 

zwemmen. 
 juf Patricia was even weg, maar komt vanaf dit schooljaar terug als kinderverzorgster. 

 
  

 
 

STEPS EN FIETSEN – aanpassing afspraak 
Fietsen worden geparkeerd achteraan de speelplaats onder de brandtrap. Steps worden geparkeerd onder 
de trap, naast de klas van de voor- en nabewaking. Voor buggy’s hebben we geen plaats. 
 

 
 

PROJECTEN 
Deze projecten en themaweken gaan dit jaar nog door: 

 opMaat (vanaf september): de leerlingen van L4 en L5 leren cello, altviool of saxofoon spelen met 
muzikanten van het opMaatorkest 

 naschoolse basketbal met meester Nick en coach Ron 
 Marc De Bel-week (september) 
 Verkeersweek (november) 
 Jeugdboekenmaand (maart) 

…en er volgen er nog enkele. U krijgt in elke nieuwsbrief steeds een update. 
 

Maatregelen Corona 

 
Corona is het land nog niet uit. Hierdoor starten we in code geel (laag risico) en hebben daarvoor de nodige maatregelen 
genomen. Als de code oranje of rood wordt, zullen we strengere maatregelen moeten nemen. We brengen u dan op tijd 
de nodige informatie.  
 

 
 

Het is alle dagen school. Alle kinderen komen naar school. We starten elke dag stipt om 8.45u. 
De voor- en nabewaking gaat ook elke dag door.  
Uitstappen en zwembeurten gaan door. 

 
 

Elke klas is een bubbel. Ze mogen samen in één lokaal zitten en spelen op de speelplaats zonder afstand. 

 
 

We hebben drie verschillende ingangen. Dezelfde deur wordt gebruikt ’s avonds als uitgang. 
poort A: L1, L2, L3 
poort B: L4, L5, L6 
poort turnzaal: instapklas, K1, K2, K3 
start schooldag: 8.45u              einde schooldag: 15.30u (woensdag: 12.20u) 
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De kinderen wassen meerdere keren per dag de handen. 
De handen van de kleuters worden ontsmet als ze binnenkomen. 

 
 

We zetten de ramen op kipstand en de deuren open. Dit zorgt voor een betere ventilatie. 

 
 

Kinderen moeten geen mondmasker dragen. 
De leerkrachten van de lagere school dragen enkel een mondmasker als ze onvoldoende afstand kunnen 
nemen. Alle leerkrachten dragen steeds een mondmasker als we rondlopen of met een ouder of bezoeker 
praten. 

 
 

We houden voldoende afstand tussen elkaar.  
De leerkracht in de lagere school houdt voldoende afstand van de leerlingen of zet een mondmasker op. 

 
 

De kleuters eten in de refter – met afstand tussen de klassen. 
De klassen van de lagere school eten in de klas. 
We vragen aan de ouders om de kinderen zoveel mogelijk thuis te laten eten. 

 

 

Ouders: 
 wachten aan de schoolpoort. U mag enkel op afspraak binnen. 
 dragen een mondmasker aan de schoolpoort. 
 blijven niet aan de schoolpoort hangen. 
 komen niet naar school als ze ziek zijn. 

 
 
 

 
 

Komt u onlangs uit een rode zone ? Verwittig dan de school. 
 

 

 
 

Kinderen die ziek zijn blijven thuis. Als een leerling ziekteverschijnselen vertoont, worden de ouders direct 
opgebeld om de zoon of dochter te komen ophalen. 
Is iemand thuis besmet ? Verwittig de school meteen. 
Als een leerling of een leerkracht besmet is, bellen we eerst naar de CLB-arts. We bespreken samen of de 
klas in quarantaine moet. 

  
 

 
 

Met alle vragen kan u steeds bij ons terecht via: 
 ons telefoonnummer: 03/298.16.50. 
 onze schoolmail: omnimundo@so.antwerpen.be 

Met vriendelijke groeten, 
 
Sven Hapers 
directeur Omnimundo 


