
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s), 

 

Dinsdag 2 juni herstarten we de lessen voor de kleuters van 

k4 van juf Rebecca, k4/5 van juf Gina en k5 van juf Karen. 

  

We zijn heel blij een deel kleuters terug te zien op school!  

Natuurlijk had ik ook de jongste kleuters heel graag de 

schoolpoort zien binnenkomen! Maar zolang de opgelegde 

veiligheidsmaatregelen voor de kleuters niet veranderen (de 

kleuterklassen mogen op de speelplaats en in de eetzaal niet met 

elkaar in contact komen) zullen ze echter nog wat geduld moeten 

hebben! Voor een volledige opstart van de kleuterschool wacht ik 

op groen licht van de preventieadviseurs en het 

gemeentebestuur! We evalueren volgende week de opstart bij de 

vier- en vijfjarige kleuters en houden jullie op de hoogte! 

  

We hadden ook al alles klaar om op 2 juni het 3de, 4de en 5de 

leerjaar terug naar school te laten komen. Maar spijtig genoeg is 

de heropstart voor deze leerlingen uitgesteld tot vrijdag 5 juni. 

 

De lessen voor het lager blijven dus tot en met donderdag 4 juni 

verlopen zoals deze week! 

Het eerste en tweede leerjaar komen dus op dinsdag, woensdag 

en donderdag een halve dag naar school. Juf Carmen en meester 

Marc brengen hun leerlingen van het zesde leerjaar zelf op de 

hoogte wanneer zij volgende week op school moeten zijn!  

 

Vanaf vrijdag 5 juni zullen alle leerlingen van het lager terug 

volle dagen naar school kunnen komen. Daarom starten we met 

de kleuters ook onmiddellijk met volle dagen. (Anders moeten we 

na 3 dagen weer alles aanpassen!)  



Maar ook bij de herstart van het 3de, 4de en 5de leerjaar zullen 

we ook goed overwegen wat er haalbaar is. De veiligheid van de 

leerlingen en het personeel mag niet in gevaar worden gebracht! 

Het kan dus zijn dat niet alle klassen volledig opstarten! Maar 

dat is werk voor volgende week! 

 

Ik begrijp heel goed dat het voortdurend veranderen van onze 

werking heel vervelend en verwarrend moet zijn voor jullie. Maar 

de overheid neemt steeds andere beslissingen waardoor we bijna 

dagelijks alles moeten aanpassen of bijsturen! 

 

Als je nog vragen of bemerkingen hebt, mag je me steeds mailen 

(directie@school-tcentrum.be) of bellen (011/49 23 90). 

 

Met vriendelijke groeten, 

meester Luc 

 

Organisatie herstarten van de vier- en vijfjarige kleuters! 

 

Toekomen op school: 

- De kleuters komen tussen 8.10u. en 8.40u. langs de 

poort van het lager naar school. Zorg dat je op tijd 

bent!  

- Op het voetpad zijn tot aan de ingang om de anderhalve 

meter merktekens aangebracht. Deze dienen om de ‘social 

distancing’ te bewaken. Gelieve deze dan ook te gebruiken 

en te respecteren! 

- De kleuters ontsmetten bij het binnenkomen eerst 

allemaal hun handen aan een dispenser.  

- Ze gaan hierna meteen naar hun klas. Hier zal de juf hun 

opwachten.  
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- Afscheid nemen doe je achter de rode lijn. Ouders komen 

niet op de speelplaats.  

Bescherming en veiligheidsmaatregelen: 

- Aan de poort dragen de juffen een mondmasker. 

- In de klassen moeten de kleuterjuffen geen mondmasker 

dragen!  

- Op elk moment van de dag zullen voor het binnenkomen in 

de klas en voor het buitengaan telkens de handen 

gewassen worden. Er is dus verplichte en uitgebreide 

handhygiëne. Hiervoor voorzien we de nodige tijd én 

materialen.  

- De kleuterspeelplaats ziet er anders uit dan normaal. De 

speelplaats is verdeeld in drie zones. Op die manier komen 

de kinderen tijdens de pauzes niet in contact met 

kleuters van een andere klas. 

- De drie klassen zullen op telkens op een ander tijdstip 

speeltijd hebben. 

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

banken, de stoelen, de deurklinken, de laptops, … ontsmet 

door het onderhoudspersoneel. 

 

     We proberen niets aan het toeval over te laten !  

  

  

  



 Wat als uw kind ziek is?  

  

- Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

- Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona, dan 

moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over 

de procedure: https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-

19_procedure_contact_NL.pdf. 

- Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een 

afgezwakte immuniteit, dan beslist de behandelende 

dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder 

thuis blijft leren. 

- Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, 

bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit, dan mag je 

kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende 

arts anders oordeelt. 

- Wordt je kind ziek op school? Dan wacht je kind in een 

apart lokaal tot iemand het komt ophalen. We vragen je 

dan ook om dit spoedig te doen. Neem daarna telefonisch 

contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind 

moet getest worden. 

Lessen: 

 

- Aangezien de kleuters de kans krijgen om naar school te 

komen stopt het afstandsonderwijs voor deze 3 klassen.  

- De klassen hebben per week twee lesuren lichamelijke 

opvoeding. Hiervoor hebben ze geen turnkledij nodig. 
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Eten en drinken: 

 

- De kleuters eten in 3 groepen in de kleutereetzaal. 

Einde van de schooldag: 

 

- De kleuters worden net zoals bij het lager gespreid 

afgehaald! Aan de kleuterpoort. 

De kleuters van k4 van juf Rebecca worden om 14.45u. 

afgehaald. Op woensdag om 12.00u. 

De kleuters van k4/5 van juf Gina worden om 15.00u. 

afgehaald. Op woensdag om 12.15u. 

De kleuters van k5 van juf Karen worden om 15.15u. 

afgehaald. Op woensdag om 12.30u. 

- De kleuters en de kleuters van de noodopvang worden om 

15.15u.afgehaald aan de kleuterpoort. Op woensdag om 

12.15u. 

- Net als bij het brengen blijven de ouders achter de rode 

lijnen, op de nodige afstand van elkaar. 

- De kleuters wachten op de speelplaats tot ze één van de 

ouders zien.  

- De kleuters komen afwisselend en onder begeleiding van 

een juf naar de kleuterpoort. 

 

We beseffen dat uw geduld hiermee op de proef wordt 

gesteld, maar we willen het afhalen zo veilig mogelijk laten 

verlopen. 

  



School-en klasorganisatie: 

 

- De kleuters blijven de hele dag bij hun eigen klasgroep 

(bubbel). Op de speelplaats spelen ze in hun afgebakende 

zone zonder contact te hebben met een andere klasgroep.  

- De klasdeur en -ramen zullen de hele dag gedeeltelijk 

open staan.  

- Er is geen mogelijkheid tot het uitdelen van 

verjaardagstraktaties.                                                        

- Er worden geen ouders of derden toegelaten op het 

schoolterrein. Je kan steeds telefonisch of per mail met 

de directie of met de klasleerkracht contact opnemen. 

- Alle geplande uitstappen zijn jammer genoeg geannuleerd. 

Zo kunnen we de resterende onderwijstijd maximaal 

benutten. 

NOODopvang: 

 

Voor de kleuters van k2/3abc die thuis niet opgevangen kunnen 

worden, blijven we noodopvang voorzien op school.  

Via onderstaande link kan je je kleuter inschrijven.  

Link naar het 

formulier:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbHn

6B-U6-0wmRouzATi12bX5HqqC-

7NxBnGmedA7aVAkwQg/viewform?usp=pp_url  
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