
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 

 
 

Editie 30 : donderdag 7 mei 2020 

 

 



Beste ouder(s), 

 

Vrijdag 15 mei herstarten we de lessen in het eerste, 

tweede en zesde leerjaar. Alle leerkrachten en ikzelf zijn 

blij dat we weer aan de slag kunnen met jullie kinderen. De 

veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute 

basisvoorwaarde bij de heropstart van de scholen. Op elk 

moment trachten we alle door de overheid opgelegde 

maatregelen na te streven zodat je kind in veilige 

omstandigheden naar school kan komen. We verwachten dan 

ook al deze leerlingen op school! 

Door de opgelegde maatregelen van 4m² per leerling 

moeten we klassen gaan opdelen. 

   

Het eerste leerjaar wordt verdeeld in 3 klassen: 

- 1a juf Paula 

- 1b meester Gert  

- 1c juf Lieve 

De kinderen van het eerste leerjaar komen 4 volle dagen 

naar school namelijk op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 8.40u. tot 15.00u. 

Tot welke groep je kind behoort, word je volgende week 

meegedeeld. 

 

Het tweede leerjaar wordt verdeeld in 3 klassen: 

- 2a Meester Wim 

- 2b Juf Mie op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagvoormiddag, meester Johan op 



maandagnamiddag, juf Loredana op dinsdag- en 

donderdagnamiddag en juffrouw Marlies op 

vrijdagnamiddag. 

- 2c Juf Dephny 

De kinderen van het tweede leerjaar komen 4 volle dagen 

naar school namelijk op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 8.40u. tot 15.15u. 

Tot welke groep je kind behoort, word je volgende week 

meegedeeld. 

 

Het zesde leerjaar wordt in 3 groepen verdeeld: 

- 6a 2 x juf Carmen 

- 6b 2x meester Marc 

- 6c 1x juf Carmen en 1x meester Marc 

De kinderen van het 6de leerjaar komen 2 volle dagen naar 

school. 

Doordat juf Carmen en meester Marc 3 volle dagen 

lesgeven, moeten we geen andere leerkracht in het zesde 

leerjaar bijplaatsen. 

De klas van juf Carmen wordt in 2 groepen verdeeld (6a en 

6c). 

De klas van meester Marc blijft 1 groep (6b) 

Op maandag komt 6a (juf Carmen)en 6b (meester Marc) een 

volle dag naar school van 8.40u. tot 15.30u. 

Op donderdag komt 6b (meester Marc) en 6c (juf Carmen) 

een volle dag naar school van 8.40u. tot 15.30u. 



Op vrijdag komt 6a (juf Carmen) en 6c (meester Marc) een 

volle dag naar school van 8.40u. tot 15.30u. 

Tot welke groep je kind behoort, word je volgende week 

meegedeeld. 

 

De speeltijden 

 

De kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar mogen onderling 

niet met elkaar in contact komen. Ze mogen ook niet in 

contact komen met de kinderen die naar de opvang komen. 

Elke klasbubbel heeft zijn eigen speelplaats. 

De speelplaats van het lager wordt daarom opgedeeld in 4 

delen!  

 

De middagpauze 

 

De kinderen eten tijdens de middagpauze in de klassen 

onder toezicht van de klasleerkracht. De opvangkleuters 

eten in de kleutereetzaal. Leerlingen van het 3de, 4de en 5de 

leerjaar eten in de eetzaal van het lager. 

  

Het brengen en afhalen van de leerlingen. 

 

’s Morgens nemen de kinderen (ook de kleuters die naar de 

opvang komen) afscheid aan de grote schoolpoort van het 

lager. De kleuterpoort blijft ’s morgens dicht! De kinderen 

ontsmetten bij het binnenkomen allemaal hun handen aan 

een alcoholgel dispenser. De leerlingen gaan rechtstreeks 

naar de klas of de opvang. Elke groep heeft een andere 



kleur en deze kleur vind je kind ook terug op de klasdeur. 

Vertel je kind dat het de eerste dag naar de klas moet gaan 

van zijn of haar kleur (kleur word je volgende week 

meegedeeld) en dat hun leerkracht een mondmasker zal 

dragen. 

Ouders komen niet op de speelplaats en blijven ook niet aan 

de schoolpoort staan. Het is immers in ieders belang dat de 

leerlingen met de nodige afstand de speelplaats kunnen 

betreden. 

Op het voetpad zijn tot aan de poort, om de anderhalve 

meter, een merkteken aangebracht! Deze dienen om de 

‘social distancing’ te bewaken! Gelieve deze dan ook te 

gebruiken. 

 

’s Namiddags gaat de poort om 15.00u. open.  

Net als bij het brengen schuiven jullie, ouders, aan tot aan 

de poort om je kind af te halen. We beseffen dat je geduld 

hiermee op de proef wordt gesteld maar de 

preventieadviseurs willen dat het op deze manier verloopt. 

De ouders van het eerste leerjaar komen om 15.00u. hun 

kind afhalen. 

De ouders van het tweede leerjaar komen om 15.15u. hun 

kind afhalen.  

De ouders van het zesde leerjaar komen om 15.30u. hun 

kind afhalen. 

De opvangkinderen en de kleuters worden  om 15.00u. 

afgehaald aan de kleuterpoort. 

 



Veiligheid in de school en in de klas. 

 

In de klas zitten alle leerlingen elke dag op een vaste plaats 

en op de nodige afstanden van elkaar. De leerlingen moeten 

elke keer wanneer ze het klaslokaal verlaten hun handen 

wassen en elke keer als ze het schoolgebouw betreden hun 

handen ontsmetten aan de alcohol dispenser. Er is ook maar 

1 ingang op school namelijk de poort van het lager.  

Meermaals per dag worden de wc’s, het klaslokaal, de 

banken, de stoelen, de deurklinken, … ontsmet door het 

onderhoudspersoneel. Voor deze veiligheidsmaatregelingen 

zullen we het team en de leerlingen blijven sensibiliseren. 

Wanneer een leerling ziek is, wordt deze onmiddellijk 

afgezonderd en de ouders worden opgebeld om de leerling 

te komen halen. 

 

De overige leerjaren: 

 

Het 3de, 4de en 5de leerjaar zullen voorlopig niet 

heropstarten. Zij volgen verder het principe van pré-

teaching. De leerkrachten werken dus verder op dezelfde 

manier. 

Enkele tips bij de pré-teaching: 

 

- Blijf af en toe in de buurt van je kind om vragen te 

beantwoorden. 

- Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen 

een plan op. 



- Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor 

jezelf. 

- Lukt er iets niet, gaat het moeilijk, heb je een vraag, 

… ? Neem dan contact op met de klasleerkracht. 

Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

 

De opvang: 

 

We blijven in school opvang organiseren voor de kinderen 

waarvan beide ouders moeten gaan werken. Er gaan meer 

ouders terug aan de slag moeten, maar telewerk blijft de 

norm.  

Bij twijfel kan de school nog steeds naar een attest van de 

werkgever vragen. 

Ook tijdens de opvang schenken we aandacht aan de strikte 

veiligheidsnormen. 

 

Via onderstaande link wordt u gevraagd om de opvang voor 

uw kind aan te geven, zodat de directie en het lerarenteam 

het te verwachten leerlingenaantal kan inschatten voor 

vrijdag 15/5, maandag 18/5 en dinsdag 19/5.  

 

Link naar formulier:  :  

https://docs.google.com/forms/d/1N-

qHWkiSoeiIcPczXWOYmPDHVWof_1204-

JK6h8zwSg/edit.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1N-qHWkiSoeiIcPczXWOYmPDHVWof_1204-JK6h8zwSg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1N-qHWkiSoeiIcPczXWOYmPDHVWof_1204-JK6h8zwSg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1N-qHWkiSoeiIcPczXWOYmPDHVWof_1204-JK6h8zwSg/edit


Gelieve dit document enkel in te vullen indien je gebruik 

wenst te maken van de noodopvang tijdens de schooluren!  

 

Woensdag 20/5 blijft een vrije dag! Je kan deze dag en 

alle andere momenten ook nog steeds gebruik maken van de 

voor- en naschoolse opvang. 

 

Wat kan je als ouder doen? 

- Je kinderen gerust stellen en vooraf reeds duiden 

dat vriendjes omhelzen en dergelijke in deze tijden 

niet meer kan. 

- Hen aan de hand van deze brief voorbereiden op de 

heropstart. 

- Vertellen dat handen wassen en afstand houden zeer 

belangrijk is. 

- Geen speelgoed, bal, … laten meebrengen. 

- Zelf het goede voorbeeld geven door aan de poorten, 

de wachtplaatsen, … de nodige afstanden te bewaren. 

- Het nodige respect opbrengen voor deze specifieke 

schoolse aanpassingen/maatregelingen.  

 

Groeten, 

meester Luc 

 


