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Berchem en Wilrijk, augustus 2020 

 

Beste Kleine Stanners  

Beste ouders 

 

Na twee maanden vakantie mogen we vanaf 1 september terug naar school. Het 

was spannend afwachten hoe we dit nieuwe schooljaar konden opstarten… 

Ondertussen is er meer duidelijkheid. 

De juffen en jullie nieuwe directeur kijken alvast uit naar de start van het 

schooljaar. Spijtig genoeg zal dat niet kunnen zoals we in onze school gewoon zijn. 

Corona laat ons hier en daar aanpassingen doorvoeren: 

• Het kijkmoment op 28 augustus zal grotendeels virtueel plaatsvinden. 

Rond de middag krijgt u een mail met daarin de klasverdeling en een 

infobrochure over de werking.  

Wie wenst kan die dag naar school komen (16u - 18u) om al eens een kijkje 

te nemen in de klas. We vragen u wel dit enkel te doen wanneer uw kind 

hier echt nood aan heeft. Gelieve daarvoor op voorhand een mail te sturen 

naar stansecr@skynet.be. Vermeld in uw bericht welk leerjaar u wenst te 

bezoeken. Zij zullen in antwoord een tijdstip doorgeven. Zo kunnen we alles 

verantwoord organiseren. 

 

• 1 september  

onze ‘ervaren’ kleuters 

We verwachten de kinderen om 8.30u op de speelplaats. Daar vinden zij 

hun juf. Ouders volgen het circulatieplan op de speelplaats en komen niet 

in de klas. Indien u nog iets wenst te melden, maak op voorhand via mail 

een afspraak met de juf of directeur.  

 

onze instappertjes 

Aan de ouders en kinderen van de instappers vragen we om even aan de 

schoolpoort te wachten. Zij worden om 8.40u uitgenodigd om binnen te 

komen en krijgen een korte verwelkoming door de leerkracht op de 

speelplaats. Zo kan u op een aanvaardbare wijze afscheid nemen van zoon 

of dochter op deze spannende dag. 

 

• Het algemeen infomoment op school gaat niet door. Ouders van nieuwe 

leerlingen en diegenen die dit wensen kunnen via mail een afspraak maken 

met de juf voor een individuele toelichting. 
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U merkt het, we kunnen helaas niet opstarten zoals we dit zelf wensen. We vragen 

daarom begrip en medewerking van iedereen. Samen kunnen we er een mooi 

schooljaar van maken voor de kinderen.  

In het onderwijs wordt gewerkt in fase GEEL, ORANJE of ROOD naargelang de 

situatie. Op onze website (www.sint-stanislas.com) vindt u de geldende 

maatregelen. Gelieve deze voor de start van het schooljaar door te nemen. We 

sommen alvast enkele basisprincipes op: 

- Alle kinderen komen voltijds naar school. 

-  Ouders en externen betreden de school enkel op afspraak. Gebruik 

de ingang aan de Keizershoevestraat. Meld u steeds aan bij het 

secretariaat. 

-  Een mondmasker is verplicht voor elke bezoeker van de school >12j. 

 -  Handhygiëne: ontsmettingsmiddel is voorzien in de hal en de klassen. 

 - Wie ziek is of symptomen vertoont, komt niet naar school. 

- Maak enkel gebruik van voor- of nabewaking indien u zelf geen 

opvang kan voorzien. 

 

 

We zijn ervan overtuigd dat we een fantastisch schooljaar tegemoet gaan. Op 

Kleine Stan koesteren we een 'lage drempel'. Helaas dwingen de omstandigheden 

ons momenteel allemaal tot aanpassingen. Laten we samen volhouden. Zo kunnen 

we u hopelijk binnenkort terug letterlijk met open armen ontvangen. 

 

We gaan ervoor! 

 

Vriendelijke groeten 

 

het leerkrachtenteam 

het ondersteunend personeel 

Mark Pauwels, directeur 

 

http://www.sint-stansislas.com/

