Beste ouders,
Als kersverse directeur van Salto kijk ik, samen met het ganse team uit naar 1 september.
Over enkele dagen is het al zover.
Achter de schermen is er hard gewerkt om de school op een veilige manier op te starten.
Uiteraard ziet dit er opnieuw een beetje anders uit, maar we zijn in de eerste plaats
opgelucht dat alle kinderen terug een volledige week naar school kunnen komen.
Praktisch:
Nieuwe leerkrachten:
Juf Charlotte Wils vervangt juf Marjolien (L1B) tijdens haar bevallingsrust.
Juf Ine Geers werkt deeltijds in K3, samen met juf Leen Rottiers en juf Caroline Rochette.
Uren van de school:
We hanteren de gebruikelijke begin-en einduren. De poort gaat open om 8.30 uur. En de
bel klinkt om 15.30 uur om het einde van de schooldag aan te kondigen. De middagpauze
loopt van 12.00 u tot 13.10 u.
Brengen van de kinderen:
Alle kleuters komen binnen via de hoofdingang (Pausenstraat).
De jongste kleuters (K1A en K1B) mogen tot in de klas gebracht worden. Daar ontsmetten
we onmiddellijk de handjes. Mogen we vragen om slechts 1 ouder mee tot aan de klas te
laten wandelen. Denken jullie hierbij aan het dragen van een mondmasker.
De oudste kleuters worden opgevangen door een juf aan de poort.
De leerlingen van de onderbouw ( L1-L2-L3) worden ontvangen via de poort aan de nieuwe
speelplaats (Pausenstraat)
De grootste leerlingen (L4-L5-L6) betreden de school via de grijze poort naast het gebouw
van Ferm (Van der Bekenlaan).
De leerkrachten zijn altijd in de buurt om hen de juiste weg te wijzen.
Ophalen van de kinderen
Het afhalen van de kinderen gebeurt langs dezelfde poort als het binnenkomen. Ook de
kleinste kleuters zullen aan de poort van de Pausenstraat afgehaald kunnen worden, zij
staan dan op de speelplaats te wachten op hun ouders.
Indien uw kind later op school arriveert of vroeger afgehaald moet worden dan kan dit via de
bel aan de hoofdingang van de Pausenstraat.

Om de opstart voor onze leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen kan u het
filmpje over de opstart alvast samen met uw kind bekijken , wat hen zeker en vast gerust zal
stellen .

Voor- en naschoolse opvang
Betreden via de hoofdingang Pausenstraat. Gelieve aan te bellen.
Ook de voor -en naschoolse opvang gaat terug van start in een “normale” setting.
Kinderen kunnen er terecht van 7.45 uur en tot 17.00 uur.
Infoavonden

Zoals reeds in vorige nieuwsbrief vermeld gaan de infoavonden niet fysiek door op school. U
mag een digitale presentie verwachten op 3 september.
Deze presentatie zal u bezorgd worden via de klasmail.
Extraatje van de overheid
Heeft je gezin inkomensverlies geleden door de coronacrisis? Misschien kom je dan wel in
aanmerking voor een covid-19-toeslag.
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de
coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro per kind krijgen via de
Vlaamse overheid. Tot en met 31 oktober kan je de toeslag aanvragen bij de uitbetaler van
het Groeipakket.
De toeslag is er voor gezinnen:
met kinderen die een Groeipakket ontvangen en die door de coronacrisis in maart, april,
mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand
januari of februari 2020
en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto
belastbaar inkomen).
Er moet 1 maand inkomensdaling aangetoond kunnen worden. Bij de aanvraag moet
bewijsstukken meegestuurd worden die het inkomensverlies aantonen. Dat kunnen
bijvoorbeeld loonfiches zijn, attesten van uitkeringen, of een verklaring van de boekhouder.
Heb je nood aan extra informatie of hulp, contacteer dan de sociale dienst: 014 46 22 66
- socialedienst@oud-turnhout.be
www.groeipakket.be/COVID19

Hou vanaf nu je mailbox goed in het oog! Geen mail ontvangen? Kijk dan ook eens bij
ongewenste mails of spam, want de mail komt soms daarin terecht.
Krijg je geen mails? Neem dan zeker contact op via
secretariaat@gbs-salto.be of 014/45.21.29

Graag tot over enkele dagen!
We kijken met z’n allen uit naar jullie komst.
juf Thamara

