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2 juni 2020 

Beste ouder(s) 

 
De overheid besliste dat alle kinderen terug naar school mogen.  
We stoppen met thuisonderwijs voor de kleuters vanaf 2 juni en voor de lagere school vanaf 5 juni.  
Onze school kan weer herstarten. We zijn blij dat we jullie allemaal terug zullen zien! 
 

Wanneer gaat de school open?  

 Kleuters 
De kleuters zijn welkom vanaf dinsdag 2 juni. 

 Lagere school 
Alle kinderen van de lagere school zijn welkom vanaf 
vrijdag 5 juni. 

Wie start wanneer?  

 

Leerjaar 

 

Start schooldag  Einde schooldag 

kleuters  9u  15u 

Woensdag: 11u50 

1e leerjaar + 2e leerjaar  8u30  15u10 

Woensdag: 12u 

3e leerjaar + 4e leerjaar  8u40  15u20 

Woensdag: 12u10 
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5e leerjaar + 6e leerjaar  8u50  15u30 

Woensdag: 12u20 

Gelieve de uren te respecteren.  
De leerlingen gaan ‘s morgens rechtstreeks naar de klas en wassen daar de 
handen. De juf of meester wacht in de klas.  
De kleuters worden naar de klas begeleid door een leerkracht.  
 

 

  
  

VEILIGHEID 

 

Hoe houden we de school veilig? 
  
 

·   Vaste groepen (contactbubbels): De verschillende groepen hebben geen 
contact met elkaar. Daardoor werden de schooluren aangepast.  

·   Aparte speeltijden: de leerlingen gaan niet allemaal samen spelen op 
de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende 
groepen. 

·   Afstand houden (1,5 meter): de verschillende groepen/klassen houden 
voldoende afstand van elkaar. De leerlingen houden afstand van de 
leerkrachten. 

·   Mondmaskers: De leraren dragen een mondmasker in de lagere school als ze in 
nauw contact komen met de kinderen. Volwassenen onder elkaar dragen ook een 
mondmasker.  

  
·   Netheid: Handen wassen is belangrijk. We wassen onze handen 

minstens vijf keer per dag. De school maakt de lokalen grondig schoon. 
De ramen gaan open voor verluchting. 
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VEILIGHEIDSREGELS 

voor OUDERS 

  
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op 
school? 

   

 
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en 
niet op de speelplaats. 

  

Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via 
telefoon of via mail. 

 

Kinderen brengen GEEN speelgoed mee van thuis.  

Geef je kind een drinkbus met water mee naar school.  
We mogen geen bekers meer geven met water.  

 ZIEK 
 
 Wat als je kind ziek is? 

 

Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 

Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We bellen je 
dan op en vragen om je kind te komen halen. 
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