Deerlijk, 1 september 2020
Beste ouder(s)
Een nieuwe juf of meester, een nieuw klaslokaal, nieuwe vrienden in de klas, …
We hopen dat de spannende eerste schooldagen snel plaats maken voor een warm en veilig nest.
Als schoolteam beloven we een kwaliteitsvolle begeleiding waarbij warmte, welbevinden en individuele
groei prioritair zijn.
Infoavond NIEUWE ouders
We betrekken graag ouders bij deze groei en daarom nodigen we jullie uit op een infoavond voor
nieuwe ouders op :
● dinsdag 8/09/2020 om 19u00 in D’Iefte voor de ouders van de nieuwe leerlingen in De KIM
● maandag 14/09/2020 om 19u00 in D’Iefte voor de ouders van de nieuwe leerlingen in De SAM
Kalender
De schoolkalender 2020-2021 kreeg een plaats op de website van onze school. Indien je toch een
papieren versie wenst, dan kan je dit via de klasagenda aanvragen.
Heen - en weer info
● U ontvangt in deze bundel heel wat documenten om in te vullen en terug mee te geven aan uw
kind.
● Via brieven krijgen jullie in de loop van het schooljaar allerlei info. Groene brieven komen altijd
terug naar school. Deze zijn ook te vinden op onze website bij de pagina ‘info voor ouders’
● Via de website (www.dekimdesam.be) of onze facebookpagina communiceren we eveneens
belangrijke info.
● Elke klas heeft evenzeer een blog op onze website. U kan dit aanklikken bij de pagina ‘onze
klassen & activiteiten.
Corona info
Zoals u eerder kon vernemen, zal onze school zich zo organiseren dat uw zoon of dochter een volledig
schooljaar naar school kan komen op een gezonde én veilige manier.
De meest belangrijke richtlijnen zijn:
● alle leerlingen dienen GEEN mondmasker te dragen
● alle personeelsleden dragen WEL een mondmasker of face-shield als ze de afstand van 1,5 meter
niet kunnen garanderen

● ouders zijn welkom op onze school MET mondmasker om belangrijke info te melden
○ wél graag op afspraak
● bij de start en het einde van de schooldag betreden de ouders en externen
het schooldomein NIET, de leerlingen worden bijgevolg afgezet:
○ in De KIM
■ aan de zwarte poort voor alle andere klassen
■ aan het schoolhuis voor de klassen van Juf Claudie en Juf Lobbe
○ in De SAM
■ aan de voordeur in de Nieuwstraat
Indien u momenteel of in de loop van het schooljaar vragen heeft, dan kan u altijd terecht bij de
klastitularis, directie, coördinatie of administratie.
! Voor de ouders van leerlingen in De KIM !
Vooraan de parking aan De KIM is er een gesloten hek om te vermijden
dat sommige leerlingen de straat oplopen. Aanbellen a.u.b.
We wensen iedereen een fijne start en hopen dat jullie zich snel thuis kunnen voelen bij ons op school.

Met vriendelijke groeten,
Bjorn De Smet & Stijn Eeckhout
directie@kimsam.net

