
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s), 

 

Vrijdag 15 mei herstarten we de lessen voor het eerste, 

tweede en zesde leerjaar! We zijn heel blij om na twee 

maanden, weer een deel van onze kinderen terug te zien op 

school!  

Jullie hebben al via de media, de leerkrachten en mijn 

brieven vernomen dat deze dag en ook de volgende dagen op 

school niet zullen verlopen zoals voorheen het geval was.  

De speelplaats van het lager staat vol met gekleurde lijnen 

en stippen. Ook in de gang en op de toiletten zijn er 

gekleurde lijnen aangebracht. De klassen zijn verdeeld in 

groepen van 9 of 10 kinderen. Op de voetpaden buiten de 

school staan rode stippen. Dit allemaal om de zo belangrijke 

anderhalve meter afstand tussen de kinderen en ook tussen 

de ouders te kunnen garanderen! 

In alle klassen en alle andere lokalen zijn zeep- en 

zakdoekdispensers opgehangen. Een goede handhygiëne is 

immers zeer belangrijk bij het niet verspreiden van het 

beruchte virus! 

Dit zijn maar enkele van de vele maatregelen die er zijn 

genomen om de herstart op een zo veilig mogelijke manier 

te laten verlopen! 

Ik bedank daarom het gemeentebestuur, de werkmannen 

van de gemeente, de preventieadviseurs, de poetsploeg, het 

secretariaat, de buitenschoolse opvang en natuurlijk mijn 

juffen en meesters!  

Alleen dankzij hun inzet en doorzettingsvermogen kunnen 

vrijdag de lessen van de leerlingen van het eerste, tweede 



en zesde leerjaar terug opstarten! 

Natuurlijk hadden we ook de kleuters en de leerlingen van 

het derde, vierde en vijfde leerjaar heel graag de 

schoolpoort zien binnenkomen! Zij zullen echter nog wat 

geduld moeten hebben. Maar hun juffen en meesters laten 

ze niet in de kou staan. Ze blijven de kinderen uitdagen met 

nieuwe leerstof en stellen alles in het werk opdat ook zij 

zich met voldoende schoolse activiteiten bezig kunnen 

houden. 

 

Belangrijk voor de ouders van 1, 2 en 6! 

Om vrijdag de herstart vlot te laten verlopen, hebben we 

een filmpje gemaakt. In de mail van deze week kon je lezen 

dat de leerlingen in groepen zijn verdeeld. Elke groep heeft 

een kleur en deze kleur vind je ook terug op de deuren. Het 

is belangrijk dat je aan je kind vertelt bij welke kleur en 

groep hij/zij hoort. 

 

Groep 1a en 2a (groen) openen volgende link 

Groen  

 

Groep 1b, 2b en 6b (blauw) openen volgende link 

Blauw  

 

Groep 1c, 2c, 6a en 6c (geel) openen volgende link 

Geel  

 

 

https://www.school-tcentrum.be/wp-content/uploads/2020/05/Groen.mp4
https://www.school-tcentrum.be/wp-content/uploads/2020/05/Blauw.mp4
https://www.school-tcentrum.be/wp-content/uploads/2020/05/Geel.mp4


De noodopvang en voor-en naschoolse opvang: 

 

We blijven in school noodopvang organiseren voor de 

kinderen waarvan beide ouders moeten gaan werken. Zowel 

voor, tijdens en na de schooluren.  

Wil je je kind inschrijven voor de week van maandag 25 mei 

tot en met vrijdag 29 mei?  

 

Klik dan hier 
 

 Wat brengt je kind mee naar de opvang?  

- Al het materiaal wat ze nodig hebben om de opdrachten 

van de pré-teaching tijdens de noodopvang te kunnen 

uitvoeren.  

- Eigen oortjes of koptelefoon 

- Kleurpotloden en stiften  

- Strips en/of leesboek 

- Eventueel elektronische spelletjes;  

- Lunchpakket en drinken.  
 

 

Verjaardagen  

Omwille van de coronatijden mogen er geen  

verjaardagtraktaties uitgedeeld worden. Gelieve hier 

rekening mee te houden! 

 

Gr, 

Meester Luc 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0c_CTbaHee9xAU4IAmcDVW_D-RJYUnAyDTmA3BsgvFqdz-A/viewform


 

 


