
 

 

 

Beste ouders 

 

VEILIG OPNIEUW STARTEN 

 

De school start gedeeltelijk terug op.  Hierbij is de veiligheid van onze leerlingen en ons 

personeel het belangrijkste.  We gebruiken hierbij het draaiboek met maatregelen en 

richtlijnen die we van de overheid kregen. 

 

Wat wil dit concreet zeggen voor u: 

 

 De kinderen van de 3de kleuterklas worden vanaf dinsdag 2 juni 2020 op school 

verwacht.  Zij komen alle dagen naar school om 08.45u..  De poort gaat open om 

08.30u en de school start om 08.45u.. 

 U zet uw kind af aan de poort van de kleuterschool.  U houdt daarbij steeds 

voldoende afstand (1,5 meter).  U draagt een mondmasker. 

 De kinderen van de derde kleuterklas hebben aparte speeltijden.  

 Uw zoon/dochter mag ‘s middags thuis gaan eten.  U belt aan en wacht buiten op 

uw kleuter (poort kleuterschool). 

 Wanneer uw kind op school blijft eten, eet uw kind in de klas.  

 De kinderen wassen minstens 6X per dag hun handen. 

 Wat brengen ze mee? 

o Brooddoos indien ze blijven eten op school 

o Drinkbus met water 

o Een koek of een stuk fruit 

o Papieren zakdoeken 

 Wanneer uw kind jarig is, mag u niets meegeven om te eten, te drinken of te 

verdelen.  Ze worden natuurlijk wel gevierd. 

 Om 15.00u. eindigt de school.  U komt uw kleuter halen aan de poort van de 

kleuterschool.  Er zullen lijnen staan zodat u voldoende afstand kan houden (zie 

filmpje: dit vindt u terug op de website op de pagina foto’s en op de 

facebookpagina van de school).  Dit zal wel wat tijd vragen. 

 ‘t Beukennootje is open.  Voor verdere info hierover, neemt u best contact op 

met hen (03/844 10 62). 

 

 

OLVI De Reuzenboom 

Spoorweglaan 25 

2850 Boom 

tel. 03/888.92.92 

 

www.dereuzenboom.be 

http://www.dereuzenboom.be/


Wanneer u meerdere kinderen hebt op school mag u ze allemaal samen afzetten en 

komen halen. 

 

Bereid uw kind voor op de terugkomst naar de school.  Een schooldag zal anders verlopen 

dan ze gewoon zijn.  De juf zal soms een mondmasker moeten opzetten.   

De eerste schooldag zullen we zeker ook de voorbije periode met uw kleuter bespreken. 

 

We zullen u nog verder informeren over de diploma uitreiking en de laatste schooldag. 

 

Wanneer uw kind tot een risicogroep behoort of ziek is, neem dan contact op met de 

school. 

 

Wij zullen de genomen maatregelen dagelijks bekijken en bijsturen waar nodig.  Indien 

wij iets moeten aanpassen, brengen wij u zo snel als mogelijk op de hoogte. 

 

Indien u nog vragen heeft, mag u ons steeds contacteren. 

 

Hou het veilig en gezond. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Leerkrachten en directie 

 
 


