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Beste ouder,   
 
Dank voor jullie geduld de voorbije dagen.   
Elke dag komt er heel veel informatie op ons af, dat na een paar dagen dan weer aangepast 
wordt.  Wij proberen dit allemaal te integreren in de werking en alles bij te sturen wat niet altijd 
evident is.  Het is ook voor ons een moment om van te leren. 
 
Maar de kogel is weer even door de kerk: Wij zetten vanaf 2 juni onze opening verder door.  
Deze regeling zal worden aangehouden tot en met 30 juni. (zonder tegenbericht van de 
veiligheidsraad of het departement onderwijs). 
 
De week van 2 juni zal anders verlopen dan de daarop volgende weken.   
Om het voor iedereen een beetje overzichtelijk te houden, hebben we alles in schema’s gegoten. 
Elke klas heeft op de volgende overzichten een kleurtje.  Zo kan u de klas van uw kind 
makkelijker terugvinden. 

 
Welke klassen komen wanneer? 

De praatboxen stoppen vanaf 2/6. 
De préteaching voor de lagere school zal stoppen vanaf 5/6. 
 
Indien u om één of andere reden uw kind niet naar school laat komen, gelieve dan contact op te 
nemen met de directie. 



 

Wanneer zijn de speeltijden? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 We spelen ook afwisselend en zowel op de weide als op de speelplaats. 

 De verschillende klassen spelen wel op hetzelfde tijdstip maar blijven in hun 
bubbel tijdens de speeltijden. 

 
 
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

 Rij tot voor de grote poort, wij laten uw kind uitstappen. 

 Zet je kind af en rij verder. 

 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. 

 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  

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

 

Er zijn verschillende momenten om de kinderen af te zetten en op te halen.  We willen 
vragen om de kinderen af te zetten aan de grote poort.  Gelieve zelf niet uit te stappen en in 
de juiste rijrichting aan te komen. 
 
U stopt voor de grote poort, wij laten het kind uitstappen en u rijdt verder.  
Mogen wij vragen om, voor onze praktische organisatie, deze tijdstippen te respecteren voor 
de bubbel van uw kind. 

 
Indien u problemen van deze tijdstippen moet afwijken, gelieve dan contact op te nemen  
met de directie. 
 
Wanneer u uw kind komt ophalen, komt u met de auto tot aan het baantje gereden.  Wij  
laten het kind instappen en u rijdt verder.  Gelieve ook hier niet uit te stappen, de tijdstippen  
te respecteren en zeker niet uit te stappen. 
 
Wij willen er de nadruk op leggen dat alle kinderen die les volgen de ganse dag aanwezig 
blijven en blijven ineten. 

 
Indien u meerdere kinderen moet afzetten of ophalen dan willen we vragen de kinderen af te 
zetten wanneer het eerste kind op school moet zijn en op te halen wanneer het laatste kind 
moet opgehaald worden. 

 



 

 
Aankomst leerlingen: via grote poort 

Vertrek leerlingen: via baantje 



 

Wat als je kind ziek is?  
 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

  school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We 
vragen je dan om je kind zo snel mogelijk af te halen.  
Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. 
Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

 
 

Hoe wordt de opvang georganiseerd? 
  

Inschrijven voor de opvang is verplicht! 
Inschrijven enkel nog voor de week van 2/6 tot en met 4/6 via: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ef8SpOD899k6fSLm7m2KJ0uOR45nQZiN7Lo_vlfO
6GM/edit 

  
Indien uw kind les volgt op een bepaalde dag, gelieve dan die dag  
niet aan te duiden voor de opvang. 

 
Uw kind brengen, dient tijdens de uren zoals vermeld bij kinderen brengen.  
Er wordt gevraagd om van zodra het kan uw kind op te halen. 
U dient dan wel een document te ondertekenen.  

De poorten van de school zijn overdag gesloten. 
Indien uw kind(eren) vroeger komt halen,  
contacteer dan de directie telefonisch even.  (Laat lang genoeg bellen, niet 
schrikken als u een muziekje te horen krijgt, dit stopt zodra we de telefoon 
opnemen.) 
  

 Welke kinderen vangen we op? 

o Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale 
sector of in een sector die opnieuw opstart.   

o Leerlingen die het moeilijk hebben thuis. 
Er kunnen wel meer leerlingen naar de opvang, want meer ouders werken opnieuw 
buitenshuis en kunnen hun kind niet meer thuis opvangen. 
Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met onze school.  

https://docs.google.com/forms/d/1Ef8SpOD899k6fSLm7m2KJ0uOR45nQZiN7Lo_vlfO6GM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ef8SpOD899k6fSLm7m2KJ0uOR45nQZiN7Lo_vlfO6GM/edit


 

 De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen via preteaching, net 
zoals hun klasgenoten die thuis leren.  We vragen wel in de mate van het mogelijke een 
eigen laptop mee te brengen voor de kinderen van de lagere school (met de filmpjes er 
al op) 

 De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen 
die les krijgen op school.     

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school 
enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.  

 
Vrijdag 5 juni zullen we proefdraaien met alle klassen.  Indien we die dag vaststellen dat er 
bijsturingen nodig zijn, dan hoort u dit voor 8 juni.  
 
Als iedereen de richtlijnen volgt, komt het wel goed! 
 
 
Met veel groetjes, hou het veilig en zorg goed voor mekaar. 
 

Vriendelijke groeten 

de directie Christine Hendrickx         
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