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                               Maasmechelen, 02 juni 2020 
Geachte ouders, 

Hier volgt heel belangrijke informatie. (zie ook website) 
 
Vanaf maandag 08 juni worden alle leerlingen van het lager onderwijs dagelijks 
terug op school verwacht! 
 
Waw, wat zijn we gelukkig! 
De kinderen mogen in hun ‘gewoon’ klasje ‘gewoon’ terug naar school. De virologen 
en beleidsmakers hebben geoordeeld dat, indien de school een aantal 
veiligheidsmaatregelen kan treffen, alle leerlingen samen met hun leerkrachten 
het schooljaar nog kunnen afsluiten.  
Eigenlijk is dat supergoed nieuws, toch?! 
De Triangel heeft er als school alvast alles aan gedaan om dit klaar te krijgen. 
En op maandag 08 juni is het dan zover. 
Nu ja, het zal niet helemaal hetzelfde zijn. De speelplaatsen en ingangen werden 
herschikt, de uren/tijden werden aangepast, de poetsbeurten en hygiënische 
maatregelen werden tot het maximum opgedreven. We zijn er klaar voor. 
We gaan wel heel goede afspraken maken met onze leerlingen, (handen wassen, 
correct niezen  en hoesten, geen contact en geen handen schudden, anderhalve 
meter afstand waar het kan,  …) maar… ook u als ouder moet zich heel nauw aan 
een aantal afspraken gaan houden.  
 
Belangrijk om weten! 
Eén ouder, met mondmasker, zet het kind af aan de opgegeven ingang, betreedt de 
school niet en keert huiswaarts. Uren van start en einde van de dag, evenals speeltijden 
en middagpauzes verschillen. (zie schema verder in de tekst!) 
Kinderen brengen hun eigen papieren zakdoeken (om neus te snuiten) mee. 
Alle kinderen blijven in de school eten,  buiten, met hun eigen klasje. 
Indien communicatie nodig is kan dit via telefoon 089 76 08 32 of via directie@detriangel.be  
De leerkrachten zullen mondmaskers/gezichtsschermen dragen. Iedere klas van het 
lager heeft een plexiwand op een tafel om de kinderen individueel te begeleiden.  
De leerlingen hebben alleen contact met de kinderen van hun klas. De klas vormt één 
bubbel.  Toiletgang wordt begeleid. 
Iedere klas en ieder toilet heeft wasbakje, papierdispenser, zeepdispenser, vuilbak met 
voetpedaal en deksel, handgel, ontsmettingsproduct, … . 



 

 

Iedere klas heeft haar eigen ruimte op de speelplaats. 
Tijdens de middagpauze en na de school worden alle lokalen en toiletten heel grondig 
gereinigd/ontsmet. 
Er wordt omwille van veiligheidsredenen geen busvervoer en geen voor- en naschoolse 
opvang georganiseerd. Er is geen soep.  
Aan iedere ingang vindt u de informatie die u nodig heeft. 
 
Directie, leerkrachten en het hele team. 
 
Kijk u even naar de juiste klas van uw kind! 
 
1ste leerjaar (G.H.Verwilghenlaan) 
Klas Wachtplaats ouders Ingang leerlingen Begin  Einde woensd 
1a Ingang speelplaats op rode stippen Afdak links 08.40 14.50 11.50 
1b Ingang speelplaats op rode stippen Afdak rechts 08.40 14.50 11.50 
1c Ingang Vrijhei op rode stippen Trap bureel 08.40 14.50 11.50 

 
2de leerjaar (G.H.Verwilghenlaan) 
Klas Wachtplaats ouders Ingang leerlingen Begin  Einde woensd 
2a Ingang Vrijhei op rode stippen Trap bureel 08.30 14.40 11.40 
2b Ingang speelplaats op rode stippen Afdak rechts 08.30 14.40 11.40 
2c Ingang speelplaats op rode stippen Ingang garage 08.30 14.40 11.40 

 
3de  leerjaar (G.H.Verwilghenlaan) 
Klas Wachtplaats ouders Ingang leerlingen Begin  Einde woensd 
3a Ingang speelplaats op rode stippen Afdak rechts 08.50 15.00 12.00 
3b Ingang speelplaats op rode stippen Afdak links 08.50 15.00 12.00 
3c Ingang speelplaats op rode stippen Ingang garage 08.50 15.00 12.00 

 
4de  leerjaar (Oude Baan) 
Klas Wachtplaats ouders Ingang leerlingen Begin  Einde woensd 
4a Ingang speelplaats op rode stippen Afdak links 08.30 14.40 11.40 
4b Ingang speelplaats op rode stippen Afdak rechts 08.30 14.40 11.40 
4c Ingang parking leerkrachten Ingang turnzaal 08.30 14.40 11.40 

 
5de  leerjaar (Oude Baan) 
Klas Wachtplaats ouders Ingang leerlingen Begin  Einde woensd 
5a Ingang speelplaats op rode stippen Afdak links 08.50 15.00 12.00 
5b Ingang speelplaats op rode stippen Afdak rechts 08.50 15.00 12.00 

  
6de  leerjaar (Oude Baan) 
Klas Wachtplaats ouders Ingang leerlingen Begin  Einde woensd 
6a Ingang parking leerkrachten Blauwe deur 08.30 14.45 11.45 
6b Ingang parking leerkrachten Blauwe deur 08.45 15.00 12.00 

 


