13 mei 2020

UPDATE Opstart 15 mei
Beste ouders,
Voor onze opstart vrijdag geven we graag nog enkele aandachtspunten mee waar we
eerder nog geen zicht op hadden of die nog niet 100% duidelijk waren.
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•
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Het is organisatorisch - door de verschillende tijdsschema’s van de bubbels - niet mogelijk
om naar huis te gaan eten onder de middag. Iedereen brengt een lunchpakket mee. We
eten samen in de klas en spelen een half uurtje buiten. De kinderen die dit niet gewoon
zijn, krijgen onze extra aandacht. Geen zorgen hierom.
Het afhaaluur op woensdag is 12.05u. Je haalt de kinderen af aan de poorten waar de
kinderen ’s morgens afgezet worden.
De uren op vrijdag zijn dezelfde als maandag, dinsdag en donderdag! We stoppen dus
niet om 15u.
De ‘meets’ voor de kleuters die in de opvang blijven op school zullen niet meer lukken op
de lesdagen. Wij hebben de tablets nodig voor de kinderen van het lager om hun
schoolwerk te kunnen doen. Op woensdag kan dit eventueel wel nog.
Kinderen van L1,2 & 6 die via Ter Biesten op school komen, kunnen in hun klas terecht tot
de lessen starten. De juffen zijn in de klas aanwezig.
Er worden geen rijen georganiseerd tot aan het dorp. De kinderen worden opgehaald
aan de verschillende poorten. Houd ook buiten de school een veilige afstand van elkaar.
Melk: wie op school is, kan melk krijgen tijdens de pauze. Dit komt op de schoolrekening.
Gelieve te laten weten of uw kind melk mag drinken.
Alle inschrijvingen voor de opvang gebeuren via de website – groene balkje info op de
startpagina – gele balkje update scholengemeenschap.

Nieuws van onze buren van het woonzorgcentrum:
Donderdag 14 mei 2020 wordt gestart met de werfinrichting voor onze vervangingsnieuwbouw.
Het bouwterrein op de weide recht tegenover het huidige woonzorgcentrum en de weg worden dan
afgesloten.
Vanaf dan wordt de toegang voor alle niet werf-gerelateerde verkeer thv de Lichterveldestraat 17
afgesloten.
Vanaf 14 mei 2020 zal de hoofdingang worden verplaatst naar de toegang met hellend vlak thv de
verbindingsbrug tussen woonzorgcentrum en het kloostergebouw.
De receptie blijft waar deze nu is.
Wij voorzien parkeergelegenheid voor de medewerkers langs het gebouw.
Het verkeer voor het WZC moeten via het kloostergebouw aan- en weg rijden.
Door verkeerslichten op het privé terrein zal een vlotte doorgang verzekerd worden. Het verkeer dat
aanrijdt krijgt steeds voorrang op het verkeer dat wegrijdt.
De vrachtwagens van de leveranciers zullen zich op het terrein moeten draaien zodat zij ook veilig
kunnen wegrijden na de levering.
Gelieve dit aan de leerkrachten, kinderen en ouders mee te geven wanneer zij zich over het terrein
van het WZC begeven.
Vanaf 25 mei starten de effectieve bouwwerken.

•

BELANGRIJK! Hieronder vinden jullie een plannetje van het werfverkeer

Mogen we met aandrang vragen de
kinderen met de fiets te begeleiden tot aan
de school of hen via de Stationsstraat –
Steenweg naar school te laten komen. Het
fietspad (zie dikke rode lijn) wordt omringd
door werfverkeer en is dus heel gevaarlijk bij
in- en uitrijden. De Steenweg blijft vrij van
werfverkeer.

De parking aan de Lichterveldestraat zal vanaf nu ook door personeel en bezoekers van
het woonzorgcentrum gebruikt worden.
We stellen daarom voor om zoveel mogelijk aan de kerk te parkeren en het verdere
traject te voet af te leggen. Dit zeker voor de kinderen die via de hoofdpoort en de kapel
binnen komen.
De kinderen en ouders die via de kapel komen, zijn extra voorzichtig op de parking als er
vrachtwagens van leveranciers rijden (max 3 per dag). Laat de kinderen nooit alleen via
dit traject komen.
ROEFELDAG: alternatief

Voor alle kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar die naar school gaan in Nazareth en/of in Nazareth
wonen, stelden we een supertof pakket samen.
Het ‘RoefelPretPakket’ zit vol verrassingen, leuke weetjes en opdrachten voor urenlang speelplezier. Met dit
pakket duik je, net zoals op Roefeldag, in de grotemensenwereld.
Het Doeboekje gidst je door verschillende beroepen. En het is het helemaal gratis!
Hoe krijg je dit pakket?
Bestel jouw pakket via het online formulier vóór woensdag 10 juni 2020 dat je kan terugvinden
op www.nazareth.be/roefel .
Wanneer je het besteld hebt, mag je het gratis afhalen in de Roefel Drive-in aan het Jeugdontmoetingscentrum
op de sportsite.
Voor jouw veiligheid is er een aparte drive-in voor auto’s en voor fietsers.
Duid vooraf op het formulier aan wanneer je het wil afhalen:
- zaterdag 27 juni tussen 8:30 en 12:30,
- maandag 29 tussen 14:00 en 18:00 of
- dinsdag 30 juni tussen 14:00 en 18:00.
Meer weten? www.nazareth.be/roefel
Contact: deskundige jeugd, Lien Renaux, jeugd@nazareth.be, 09 396 48 72

