
 

Piątek, 8 maja 2020 r 

Drodzy rodzice 

Drogie dzieci 

Jak leci Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku! 

Szkoła zostanie ponownie otwarta w piątek 15 maja. Ale nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. 

Dlatego to 

list z dodatkowymi informacjami. 

Kto może chodzić do szkoły? 

v Stopień 1/2/6 

v W grupach maksymalnie 13 dzieci 

v W kilka ustalonych dni w tygodniu 

 

Czy to jest bezpieczne? 

Podobnie jak sklepy i inne usługi, podejmujemy wiele działań, aby wszystko było bezpieczne 

wygasł. Chcielibyśmy wymienić kilka ważnych środków: 

 

Dzieci 

… Usiądź w klasie w odległości 1,5 m 

siebie nawzajem. 

… Nie wchodź w kontakt 

dzieci innej klasy, 

nawet w czasie gry. 

... może nosić maskę, 

ale to nie jest obowiązkowe. 

 

 



Nauczyciele 

… Noś maskę na usta. 

... myć razem z 

dłonie dzieci: przed / po 

czas zabawy / jedzenie. 

… Idź do klasy 

toaleta. 

 

Rodzice 

… Są dozwolone tylko w środku 

szkoła, aby odebrać dziecko; 

i to w małej grupie. 

… Strzałki i 1.5 

szacunek odległość. 

 

Kiedy moje dziecko przyjdzie do szkoły? 

Wychowawca dzieli dzieci na dwie grupy: 

 

Twoje dziecko przyjedzie w dniu zwierząt. 

Lub 

 

Twoje dziecko przyjedzie w dniu kwiatów. 

 



 

 

W której grupie przydzielone jest Twoje dziecko, uczysz się od nauczyciela. 

v Dzieci mają również zadania w szkole do wykonania w domu następnego dnia. Możliwe 

dzieci mogą zadawać pytania na ten temat następnym razem, gdy będą w szkole. 

v Dzieci w klasie 3/4/5 nadal uczą się w domu. Zadania pojawiają się na naszej stronie internetowej. 

 

Czy istnieje również pomoc w nagłych wypadkach? 

Organizujemy schroniska dla rodziców pracujących w kluczowym sektorze oraz rodziców, których 

sektor 

zacząć od nowa i nie mogą opiekować się dziećmi. 

v Dzieci wykonują również swoje zadania w klasie z maksymalnie 13 dziećmi w odległości 1,5 m od 

siebie. 

Obowiązują wszystkie pozostałe środki bezpieczeństwa. 

Aby móc korzystać z opieki w nagłych wypadkach, musisz zarejestrować się na dziecko. Użyj tego do 

tego 

link: https://forms.gle/2LDCy3fuxDWxzq6m6 

 

Kiedy szkoła zaczyna się i kończy? 

8:15 

szkoła się otwiera 

8u30 

zajęcia zaczynają się 

15u00 

odebrać z: 

- klasa 1 + 2 

- bracia i siostry 

 

https://forms.gle/2LDCy3fuxDWxzq6m6


15u30 

idź do domu sam: 

- klasa 6 

odebrać z: 

- wszystkie inne dzieci 

 

Ze względów bezpieczeństwa (tworzenie się pęcherzyków) nie jest jeszcze możliwe zapewnienie 

opieki przedszkolnej (7:00 - 8:15) 

oferować więcej opieki pozaszkolnej (15:30 - 18:00). Nie będzie również rzędów domowych. My 

nadzieję na twoje zrozumienie. 

 

Czy dzieci przynoszą coś dodatkowego? 

Prosimy wszystkie dzieci, aby przyniosły pudełko mokrych chusteczek. Przydatny jest dodatkowy 

sweter 

przy świeżej pogodzie. Każdy pokój jest stale wentylowany. Zabawki z domu są zabronione. 

Jeden 

 
Z niecierpliwością czekamy na ponowne zobaczenie wszystkich dzieci lj1 / 2/6. 

Chcielibyśmy również podziękować za współpracę i zrozumienie dla wszystkich środków. 

 

Do tego czasu! 

Zespół Hofke Van Thys 


