
 

 

 

Beste ouders 

 

NIEUWE REGELING VANAF 2 JUNI 2020 

 

De school is voor uw kind reeds opnieuw gestart.  Er zijn echter nieuwe richtlijnen dus 

moeten we onze werking bijsturen.  Uw kind mag nu minder naar school komen. Om de 

veiligheid en het welbevinden van de kinderen te garanderen, kan niet iedereen alle 

dagen naar school komen.  We krijgen dit praktisch niet georganiseerd.  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 het eerste leerjaar komen vanaf dinsdag 2 juni 2020 naar 

school op dinsdag en vrijdag tijdens de gewone schooluren (van 08.45u tot 

15.30u.).  Zij komen ook naar school op woensdag maar dan eindigt de school om 

12.00u.. 

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

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

 De kinderen blijven in dezelfde groepen zitten zoals het tot nu toe was. 

 De klas blijft verdeelt in 4 groepen.  Iedere groep behoudt zijn juf.  In de kleine 

groepen kunnen we meer bereiken met de kinderen. 

 Ieder kind krijgt zijn eigen materiaal.  

 De kinderen van het eerste leerjaar hebben aparte speeltijden. 

 Iedereen blijft eten op school.  Zo kunnen wij de aparte bubbels garanderen en 

het praktisch geregeld krijgen.  Zij eten ’s middags in hun klas.  

 De kinderen wassen minstens 6X per dag hun handen. 

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

verdelen.  Ze worden natuurlijk wel gevierd. 

 Om 15.30u. wacht u buiten aan de poort van de lagere school om uw kind af te 

halen.  U wacht aan de kant van het park.  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. 

 Op woensdag wacht u om 12.00u. buiten aan de poort van de lagere school. 

 De dagen dat er geen school is kan u beroep doen op ‘t Beukennootje voor de 

opvang.  Alsook voor de voor- en nabewaking kan u terecht bij ‘t Beukennootje.  

Neem hiervoor contact op met hen (03/844 10 62).  De opvang is enkel voor 
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kinderen van ouders die moeten werken.  U moet de opvang op voorhand 

aanvragen en een attest van de werkgever bezorgen aan ’t Beukennootje. 

 

De laatste schooldag is vrijdag 26 juni 2020. 

 

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

komen halen. 

 

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 

 
 


