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Maasmechelen, 7 mei 2020 
 
Geachte ouders, 

Hier volgt heel belangrijke informatie. (zie ook website) 
 
Betreft opvang in de week van 11 tot en met 15 mei! 
Wie in deze week absoluut opvang nodig heeft contacteert eerst de school, minimum één dag 
vooraf op 089 76 08 32! De opvang van deze week gebeurt op de G.H.Verwilghenlaan. 
 
Betreft opstart en organisatie vanaf 18 mei (let op: er is geen busvervoer en geen voor- en 
naschoolse opvang)! 

1) Opvang vanaf 18 mei (van 08.30 tot 15.00 uur) 
Wie vanaf 18 mei absoluut opvang nodig heeft contacteert eerst de school, minimum 
één dag vooraf op 089 76 08 32!  
- Opvang lager onderwijs vindt vanaf 18 mei plaats op de Oude Baan. Deze 

kinderen worden afgezet en opgehaald aan de ingang van de speelplaats op de 
Oude Baan.  Zij mogen tijdens de opvang hun taken van school maken. 

- Opvang kleuters van G.H.Verwilghenlaan gaat door in de kleuterklassen van de 
G.H.Verwilghenlaan. Ingang alleen via de blauwe deur van de kleuteringang aan 
de straat (niet via de speelplaats!) 

- Opvang kleuters Italiaans Centrum gaat door in het Italiaans Centrum. De jongste 
kleuters (2,5 en 3jaar) komen binnen via de poort aan het grasveld (aan de 
voorkant), de oudste kleuters ( 4 en 5 jaar) via de gewone schoolpoort! 

Kinderen die een volledige dag in de opvang blijven kunnen niet naar huis tijdens de 
middagpauze. 
 
 

2) Preteaching alle kleuters en  het lager: het 3de leerjaar, 4de leerjaar en 5de leerjaar 
Voor de kleuters en de leerlingen van deze klassen, die geen opvang nodig hebben, 
verandert er niets op 18 mei. Zij zullen door onze leerkrachten verder via werkbundels 
en het internet begeleid worden.  

 
 
 

3) Opstart lessen 1ste, 2de en 6de leerjaar 
De ouders van de leerlingen van deze klassen krijgen per mail en per post een brief 
met de juiste gegevens voor hun kind.  
Let goed op : Welke dag 

                       Welke ingang 
                                  Welk start- en einduur 
 



Kalender van de opstart 1ste, 2de en 6de leerjaar: 
  
De gekleurde rij is voor uw kind van toepassing! 
 
1ste leerjaar 
 
klas groep juf ingang Dag en dag begin einde  
1a 1 Nicole Afdak 

links 
Maan -
dag 

Donder-
dag 

08.45 15.00  

1a 2 Nicole Afdak 
links 

Dins-
dag 

Vrij-
dag 

08.45 15.00  

1b 1 Nuray Afdak 
rechts 

Maan -
dag 

Donder-
dag 

08.45 15.00  

1b 2 Nuray Afdak 
rechts 

Dins-
dag 

Vrij-
dag 

08.45 15.00  

1c 1 Lindsay Ingang 
Vrijhei 

Maan -
dag 

Donder-
dag 

08.45 15.00  

1c 2 Lindsay Ingang 
Vrijhei 

Dins-
dag 

Vrij-
dag 

08.45 15.00  

 
2de leerjaar 
 
klas groep juf ingang Dag en dag begin einde  
2a 1 Josette Ingang 

Vrijhei 
Maan -
dag 

Donder-
dag 

08.30 14.45  

2a 2 Josette Ingang 
Vrijhei 

Dins-
dag 

Vrij-
dag 

08.30 14.45  

2b 1 Carmen Afdak 
rechts 

Maan -
dag 

Donder-
dag 

08.30 14.45  

2b 2 Carmen Afdak 
rechts 

Dins-
dag 

Vrij-
dag 

08.30 14.45  

2c 1 Claire Ingang 
garage 

Maan -
dag 

Donder-
dag 

08.30 14.45  

2c 2 Claire Ingang 
garage 

Dins-
dag 

Vrij-
dag 

08.30 14.45  

  
6de leerjaar 
 
klas groep juf ingang Dag en dag begin einde  
6a 1 Dimitra Parking 

leerkracht 
Maan -
dag 

Donder-
dag 

08.30 14.45  

6a 2 Dimitra Parking 
leerkracht 

Dins-
dag 

Vrij-
dag 

08.30 14.45  

6b 1 Lien Parking 
leerkracht 

Maan -
dag 

Donder-
dag 

08.45 15.00  

6b 2 Lien Parking 
leerkracht 

Dins -
dag 

Vrij-
dag 

08.45 15.00  

 
 



 

Veiligheid: handen wassen, correct niezen  en hoesten, geen contact 
en geen handen schudden, anderhalve meter afstand,  

1) Er wordt omwille van veiligheidsredenen geen busvervoer en 
geen voor- en naschoolse opvang georganiseerd. 

2) Eén ouder zet het kind af aan de opgegeven ingang, betreedt 
de school niet en keert huiswaarts. 

3) Indien communicatie nodig is kan dit via telefoon 089 76 08 
32 of via directie@detriangel.be  

4)  De leerkrachten zullen mondmaskers/gezichtsschermen 
dragen. Iedere klas van het lager heeft een plexiwand op een 
tafel om de kinderen individueel te begeleiden.  

5) Kinderen zitten in bubbels van 10 (max. 14) kinderen 
6) Toiletgang wordt begeleid. 
7) Iedere klas en ieder toilet heeft wasbakje, papierdispenser, 

zeepdispenser, vuilbak met voetpedaal en deksel, handgel, 
ontsmettingsproduct, … . 

8) Kinderen brengen hun eigen papieren zakdoeken (om neus te 
snuiten) mee. 

9) Geen eetzaalruimtes, kinderen eten in hun eigen bubbelgroep. 
10) Geen soep.  
11) Iedere groep heeft zijn eigen ruimte op de speelplaats. 
12) Uren van start en einde van de dag, evenals speeltijden en 

middagpauzes verschillen.  
13) Tijdens de middagpauze en na de school worden alle 

lokalen en toiletten heel grondig gereinigd/ontsmet. 
14) Aan iedere ingang vindt u de informatie die u nodig heeft. 

 
 

 
 
Directie, leerkrachten en het hele team 
 
Voor regeling opvang: secretariaat 089 76 08 32 
Voor specifieke noden: directie@detriangel.be  
 
 
 


