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Zit uw kind in het 1ste, 2de of 6de leerjaar? 

Dan is deze brief heel belangrijk!!! 

Eindelijk! Eindelijk is het zover. Voor deze leerlingen gaat de school terug open. Oef. 

Maar… 

Kunt u uw kind toch het volgende vertellen?! 

- De juf gaat heel blij zijn dat het terug in de school is. 

- Het klasje werd in 2 verdeeld. 

- We gaan 2 dagen naar school en de andere 3 ‘weekdagen’ ook thuis nog moeten werken. 

- We gaan weer kunnen spelen, praten, lachen, werken met de andere kinderen van de klas. 

- De juf draagt een masker. 

- De klas is een beetje veranderd, misschien zelfs in een ander lokaal. 

- De banken staan ver uit mekaar. 

- De speelplaats werd in 3 delen verdeeld. 

- We gaan heel goed en dikwijls de handen moeten wassen. 

- We kunnen de juf niet knuffelen, jammer.  

- We gaan in de klas en op de speelplaats een paar andere regeltjes volgen. 

- Het gaan iedere week hele fijne dagen worden! 

 

Wat verwachten we van de ouders wiens kinderen naar school kunnen? 

- Stel uw kind gerust, maak het niet onnodig bang, alles verloopt voor het kind superveilig! 

- Geef uw kind een boekentas en een pennentas mee. Vergeet de boterhammen niet, alle 

leerlingen blijven eten. We eten samen met ons groepje buiten in de eetruimte! 

- Bouw, indien nodig, tijdens het weekend reeds een schoolritme in! (tijdig slapen en opstaan)! 

 

De 2 meest gestelde vragen: 

1) Is het wel veilig in de school? Ja het is superveilig in de school.  

a. Schermen en maskers voor de leerkrachten 

b. Banken en stoelen op afstand 

c. Slechts 10 of 11 kinderen in onze grote klaslokalen, 1 bank per kind. 

d. Goede afspraken met de ouders bij het brengen en halen 

e. In alle klassen wasbakken, zeepdispensers, papierdispensers, flexischermen, 

ontsmettingsmiddelen, … 

f. Grondige poetsbeurten en ontsmetting, ook tijdens de pauzes door extra inzet van 

personeel 

g. Iedere klas heeft zijn eigen zone op de speelplaats, maar ook in het gebouw. Met eigen 

eethoek, eigen toiletten, … .  

h. De kinderen komen niet in contact met kinderen uit de andere klasjes. 
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2) Moet mijn kind naar school komen? Ja!  

Het thuiswerken kan nooit de inbreng van de juf in de klas vervangen en… 

de school is absoluut veilig verklaard, zodus… ja, ja, ja! We gaan daarbij, net zoals voorheen, 

de aanwezigheden moeten noteren en doorgeven aan het ministerie.  

Is het kind zelf ziek? Dan moet het thuis blijven! (Ook al is het maar een beetje ziek!) 

 

Heeft u vragen over de opvang tijdens de lesuren? 

 Bel even naar de school op 089 76 08 32.  

Hou er rekening mee dat uw kind 2 dagen vooraf moet ingeschreven worden. 

 Voor- en naschoolse opvang zijn niet voorzien. U dient daartoe de opvang van ’t Huis te  

            contacteren. Er is ook nog geen busvervoer mogelijk. 

 

Hoe/waar/wanneer breng ik het kind naar school en kom ik het halen. (Mondmasker verplicht!!!) 

- U kreeg de praktische regeling reeds toegestuurd. 

- We willen volgende afspraken nog eens verduidelijken 

o Kom heel stipt naar de school. (2de om 08.30 en 14.45 uur het 1ste om 08.45 en 15.00 uur) 

o U moet een MONDMASKER dragen. De kinderen dragen er geen! 

o Ga naar de juiste ingang (zie richtlijnen voor uw kind). U vindt de namen van de 

desbetreffende klassen aan de ingangen.  

o In/aan de school kiest u een rode vierkante stip om op te wachten. Let op! Dit MOET! 

o Zodra de juf teken geeft dat het kind mag komen stuurt u het kind verder. Uzelf keert 

onmiddellijk huiswaarts, u blijft niet verder praten met andere ouders.  

o Volg steeds de richtlijnen van de leerkrachten en directie. Ze kregen de opdracht om 

heel kordaat op te treden, ook jegens ouders. Denk eraan dat dit heel erg nodig is om de 

veiligheid van ieder kind te garanderen.   

o Help ouders die misschien niet goed begrijpen wat we allemaal verwachten. Wees 

hoffelijk en vriendelijk. We zijn samen, U, uw kind en de school heeeeeeeeeeeeeeeel 

blij dat de school weer open kan. 
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