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Geen les
Geen noodopvang

Turnlessen

Bewegingslessen 
voor L1 – L2 – L6.
Geen turnkledij 

nodig!

Veilig opstarten? Zo lukt het ons!

In onze school …

• Er wordt nog steeds – met uitzondering van personeel en 
aanwezige kleuters/leerlingen – niemand toegelaten in de school.

• Via éénrichtingsverkeer wordt social distancing bewaard.

• Om de 1,5 m afstand duidelijk te maken aan iedereen, wordt er signalisatie gekleefd op 
de grond. 

• Optimaal inzetten op handhygiëne. 

• Gebruik van mondmasker en/of spatmasker door leerkrachten. 

• Gebruik van mondmasker en handschoenen door het onderhoudspersoneel. 

• Bepaalde wastafels worden niet gebruikt om de social distancing te bewaken.

• Aanwezigheid van papieren doekjes of keukenrol om de handen af te drogen na 
toiletbezoek. 

• Werken met herkenningsteken per bubbel. 

In de klas van uw kind …

• Kleinere klassen (max. 13 leerlingen).

• Herschikte klassen. 

• Vaste plaats voor elk kind.

• Geen circulatie in de klassen door de leerlingen. Zo weinig mogelijk door de leerkracht.

• Ramen & deuren zetten we zoveel mogelijk open. 

• Indien mogelijk geven we les in openlucht. 

Tijdens het buiten spelen …

• Er worden geen speeltoestellen gebruikt. 

• Er wordt geen voetbal gespeeld.

• We bewaken de afstand tijdens het spelen.

• Afwisselende beurten voor het gebruik van toilet en speeltijd. 

• Gebruik van verschillende speelruimtes. 

Update 5



Noodopvang

Er is dagelijks noodopvang van 8u tot 16u.
We blijven dagelijks constante aandacht hebben voor de handhygiëne en social distancing.

Verplicht om in te schrijven voor de noodopvang.
• Voorrang aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.

• Vervolgens kunnen ook de kinderen van ouders in niet cruciale beroepen die buitenshuis 
moeten werken inschrijven, mits een bewijs van de werkgever.

De noodopvang zal vanaf vrijdag 15/5/2020 als volgt doorgaan:
 Uw kind draagt het herkenningsteken van deze VLINDER.   

Dit herkenningsteken zal meegegeven worden 
zodra uw kind voor de eerste keer
(vanaf 11/5) aanwezig is in de noodopvang. 

 Tussen 8u – 8u30 zet u uw kind af op de kleuterspeelplaats.
 Tussen 8u30 – 16u bevindt uw kind zich in de refter. 
 U haalt uw kind tijdig af langs de zijdeur van de refter.

Is uw kind of een huisgenoot ziek?  
Dan houdt u uw kind thuis.

Wordt uw kind ziek op school? 
Uw kind wordt in quarantaine geplaatst. U wordt onmiddellijk gecontacteerd om uw kind op 
te halen. 

Wat betekent dit nu voor de kinderen van L1 – L2 en L6?

Aanwezigheid

Wij begrijpen uw bezorgdheid.
De veiligheid van uw kind en onze 
leerkrachten is dan ook onze 
TOPprioriteit. 

Daarnaast wordt er op 15/5 – 18/5 en  
19/5 nog geen les gegeven, maar zal 
er vooral aandacht zijn voor het 
welbevinden van uw kind. 

Het is belangrijk dat uw kind 
aanwezig is tijdens de lessen op 
school. 

Enkel indien uw kind een risico-
leerling is, kan hij/zij thuis blijven 
mits het voorleggen van een geldig 
doktersattest. 

Belangrijke info

• Er is geen busvervoer. 

• Bij aankomst wordt de 
temperatuur van uw kind aan de 
schoolpoort gecontroleerd. 

• Elk ziek kind wordt terug naar huis 
gestuurd. 

• Enkel de leerling betreedt de 
school. U – als ouder – neemt 
afscheid aan de grote poort na het 
controleren van de temperatuur 
van uw kind. 

• Uw kind gaat bij aankomst direct 
naar de klas boven en gebruikt 
hiervoor de hoofdingang.  

• De lessen starten om 8u30.

• De leerlingen worden per klas 
onderverdeeld in kleinere groepen. 
Elke groep heeft een 
herkenningsteken.  De 
leerkrachten mailen morgen de 
verdeling hiervan door. 

• We eten in de klas met een eigen 
lunchpakket. Er zijn geen warme 
maaltijden op school. 

• De school eindigt om 15u15. U haalt 
uw kind af op de afgesproken 
plaats. 

Hygiëne

Wij zetten in op handhygiëne op 
volgende momenten: 
• Elke keer vóór we de klas betreden.
• Na elk toiletbezoek.
• Voor elk eet- & speelmoment.
• Na het hoesten of niezen.
• Voor het verlaten van de school.

Tijdens elke pauze worden klassen en 
toiletten ontsmet. 
Na schooltijd worden alle gebruikte 
lokalen grondig gepoetst met nat en 
ontsmet.
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Beste ouder(s),

Uw kind heeft les op dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag. Uw kind krijgt dan 
geen huistaken. Op vrijdag krijgt uw kind taken mee die ze op maandag moeten maken. 
Vanaf 8u gaat uw kind onmiddellijk naar de klas.
Uw kind draagt zijn/haar herkenningsteken. Dit ontvangt u morgen via mail. 
De kinderen worden verdeeld in 2 groepen: 

juf Ann/juf Ellen                             juf Sigrid
 klaslokaal L1                      klaslokaal L3

U haalt uw kind na schooltijd af aan de grote poort aan de parking. 
Gelieve niet voorbij de grote poort te komen en een mondmasker te dragen.
Gelieve u zoveel als mogelijk te verspreiden en de afstand te respecteren. 
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Beste ouder(s),

Uw kind heeft les op maandag – woensdag – donderdag – vrijdag. Uw kind krijgt dan 
geen huistaken. Op maandag krijgt uw kind taken mee die ze op dinsdag moeten maken.
Vanaf 8u gaat uw kind onmiddellijk naar de klas.
Uw kind draagt zijn/haar herkenningsteken. Dit ontvangt u morgen via mail. 
De kinderen worden verdeeld in 3 groepen: 

juf Lieve                    juf Francesca juf Sarah
 klaslokaal L2A       klaslokaal L4             klaslokaal L2B

U haalt uw kind na schooltijd af aan de kleine poort aan de kleuterspeelplaats langs de 
straatkant. Gelieve niet binnen te komen en een mondmasker te dragen.
Gelieve u zoveel als mogelijk te verspreiden en de afstand te respecteren. 

Beste ouder(s),

Uw kind heeft les op maandag en dinsdag. Uw kind krijgt dan geen huistaken. 
Op dinsdag krijgt uw kind taken mee die ze op woensdag moeten maken. 
Op donderdag en vrijdag krijgt uw kind les via pre teaching. 
Vanaf 8u gaat uw kind onmiddellijk naar de klas.
Uw kind draagt zijn/haar herkenningsteken. Dit ontvangt u morgen via mail. 
De kinderen worden verdeeld in 3 groepen: 

juf Sabine                                          juf Caroline
 klaslokaal L6                        klaslokaal L5

U haalt uw kind na schooltijd af aan de kleine poort aan de parking. 
Gelieve niet voorbij de kleine poort te komen en een mondmasker te dragen.
Gelieve u zoveel als mogelijk te verspreiden en de afstand te respecteren. 


