
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                Samen sterk

vanaf 4 juni

Kleuters: 
lesactiviteiten op 

maandag – dinsdag –
donderdag - vrijdag

4 juni

Aandacht voor 
welbevinden bij 

opstart

vanaf 8 juni

Lager: 
Lessen op 

maandag – dinsdag –
donderdag - vrijdag

Vanaf 8 juni

Geen school 
op woensdag

10 – 17 – 24 juni

Noodopvang
op school 

van 8u – 12u

Veilig opstarten voor alle klassen? Zo lukt het ons!

In onze school …

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

• Optimaal inzetten op handhygiëne. 

• Gebruik van mondmasker en/of spatmasker door leerkrachten. 

• Gebruik van mondmasker en handschoenen door het onderhoudspersoneel. 

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

• Om de aankomst op school verspreid te laten verlopen:
• 8u – 8u15: kinderen met broer(s) en zus(sen) op onze school
• 8u15 – 8u30: kinderen zonder broer(s) en zus(sen) op onze school

• Om het vertrek op school verspreid te laten verlopen: 
• 15u15: afhalen kleuters
• 15u30: afhalen lager

Ouders met kinderen in kleuter & lager vragen we dus om eerst uw kleuter(s) af te 
halen. 

In de klas van uw kleuter…

• Ramen & deuren zetten we zoveel mogelijk open. 

• Indien mogelijk geven we les in openlucht. 

Tijdens het buiten spelen …

• We spelen in klasbubbels.

• We bewaken de afstand tijdens het spelen t.o.v. de andere klasbubbels.

• Afwisselende beurten voor het gebruik van toilet en speeltijd. 

• Gebruik van verschillende speelruimtes. 

Update 9
kleuter



Voor- en naschoolse opvang

Wij zijn er ons ten zeerste van bewust dat door het niet organiseren van voor- en naschoolse 
opvang dit organisatorisch zeer moeilijk wordt voor sommige ouders.

Het Wonderteam is bereid om eventueel in opvang te voorzien van 7u15 – 8u en 15u15 - 16u
vanaf 8 juni.
Om dit te kunnen realiseren dienen wij te weten welke ouders van deze opvang gebruik 
wensen te maken. 

Om tegemoet te komen aan de veiligheidsmaatregelen, worden er 2 bubbels toegewezen aan 1 
leerkracht. Deze bubbels blijven uiteraard gesplitst. 

Het spreekt uiteraard voor zich dat wij van beide ouders een attest vragen van de 
werkgever waarin het begin- en einduur van de werkopdracht vermeld staat. 

U kan onderstaande link invullen mocht u gebruik wensen te maken van deze optie. 
Deze link wordt afgesloten op woensdagavond 3 juni.

Klik HIER om uw kind in te schrijven. 

Wat betekent dit nu voor uw kind?

Aanwezigheid

Wij begrijpen uw bezorgdheid.
De veiligheid van uw kind en onze 
leerkrachten is nog steeds onze 
TOPprioriteit. 

Uiteraard is er aandacht voor het 
welbevinden van uw kapoen.

Het is belangrijk dat uw kind 
aanwezig is tijdens de lessen op 
school. Gezien de school volledig 
heropent worden er geen 
preteachinglessen meer gegeven. 

Belangrijke info

• Er is geen busvervoer. 

• Bij aankomst vanaf 8 u wordt de 
temperatuur van uw kind aan de 
schoolpoort gecontroleerd. 

• Elk ziek kind wordt terug naar huis 
gestuurd. 

• U begeleidt uw kleuter ‘s morgens 
tot aan de hoofdingang van de 
kleuterblok. Gelieve daarna 
onmiddellijk het schooldomein te 
verlaten. 

• De lessen starten om 8u30.

• 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: 
• Bij het binnenkomen op school of in 

de voorschoolse opvang. 
• 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 de toiletten, 
… ontsmet. 
Na schooltijd worden alle gebruikte 
lokalen grondig gepoetst met nat en 
ontsmet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegZovs_-HVsJystcdrW2pvTiBUK8Rk2sBLGeE5ttXeaqR9AQ/viewform?usp=sf_link


Wat betekent dit concreet voor mijn kleuter?

• Uw kleuter volgt activiteiten op maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag.

• Op woensdag is er geen les op school.

• Er is noodopvang op woensdag 10 juni – 17 juni en 24 juni. Deze noodopvang wordt 
verzorgd door personeel vanuit de stad Ninove. Gelieve hiervoor in te schrijven. 
De inschrijvingsmail volgt. 

• De lesactiviteiten starten stipt om 8u30.

• We nemen voldoende tijd om de klas te verlaten zodat u uw kleuter om 15u15 kan 
afhalen. 

Waar haal ik mijn kleuter af om 15u15?

• De peuters (juf Kristien) verzamelen op de parking. U wacht uw kleuter op aan het 
grote hek.

• De kleuters van K1A-K2A (juf Vanessa) verzamelen aan de fietsenstalling. U wacht 
uw kleuters op aan het kleine hek.

• De kleuters van K2A-K2B (juf Trui & juf Ellen) verzamelen op het grasveld. U wacht 
uw kind op aan het grote hek. 

• De kleuters van K3A en K3B (juf Cindy & juf Ellen) verzamelen op de 
kleuterspeelplaats. U wacht uw kind op aan het kleuterhek langs de straatkant.

We plaatsen waar nodig kegels om de afstand tussen de bubbels te behouden. 

Gelieve niet voorbij de poorten te komen en een mondmasker te dragen.
Gelieve u zoveel als mogelijk te verspreiden en de afstand te respecteren. 

Hou ons in het oog:
Onze vernieuwde website: www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

http://www.bsmeerbeke.be/

