
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                         september 2020

1 september

Welkom op 
school

8 september

Infoavond 
kleuters 

geannuleerd

8  11 september

Verkeerslessen 
op school

17 september

L1  L5: 
breng je fiets 

mee.

18 september

L1-L3-L4-L5:
zwemmen

Samen zorgen voor een vlotte start Herinnering:

KLEUTERS:

• 8/9: infoavond geannuleerd

• 9/9: de politie komt op bezoek

LAGER:

• 1/9: materiaal wordt meegegeven

• 8/9: L5-L6: verkeerslessen

• 10/9: L3-L4: verkeerslessen

• 11/9: L1-L2: verkeerslessen

• 17/9: L1-L2-L3-L4-L5: fietspark

• 18/9: L1-L3-L4-L5: zwemmen

• 22/9: L6: medisch onderzoek

Welkom terug!
We staan te popelen om er terug in te vliegen. 
Hieronder zetten we nog even een aantal afspraken op 
een rijtje. Zo zorgen we samen voor een vlotte start. 

• Inrit van de school vrijhouden.

• De schoolparking is uitsluitend voor het personeel. 

• Gelieve steeds het hek met hendel te sluiten voor de 
veiligheid van uw kind.

• De leerkrachten staan u graag te woord, maar gelieve 
hiervoor via de schoolagenda/mail eerst een afspraak 
te maken Bij het belsignaal is het niet mogelijk om 
hen nog aan te spreken. Dan dienen ze ervoor te 
zorgen dat alle leerlingen optimaal aandacht krijgen. 

• We starten stipt op 8u30. Gelieve tijdig aanwezig te 
zijn.

• Het is niet toegelaten om uw kind te begeleiden tot 
aan de klas. Dit stoort het klasgebeuren. 

• Indien uw kind met iemand anders mee moet, gelieve 
dit dan 1 dag vooraf schriftelijk mee te delen. Doe 
dit ook wanneer ze mee gaan met een vriendje. 

• Wanneer uw kind na ziekte dient binnen te blijven, 
kan dit enkel met een briefje van de ouders. 

• Denk eraan om alles te labelen. Zo kunnen verloren 
voorwerpen gemakkelijk terug bezorgd worden. 

• We zijn een MOSschool: drinken in een drinkbus/fles 
– koek/fruit in een doosje, lunch in een brooddoos 
zonder aluminumfolie. 

• Speelgoed en andere waardevolle voorwerpen blijven 
thuis, tenzij dit nodig is voor een klasactiviteit. Dan 
zal dit via agenda/mail medegedeeld worden. 

Opvangnieuws

Meester Jonas is klaar om jullie 
kapoen(en) weer te verwelkomen. 

maandag – dinsdag –
donderdag – vrijdag
• 6u45 – 8u
• 15u30 – 18u 

woensdag
• 6u45 – 8u
• 12u05 – 17u

Prijs: € 1,40/begonnen half uur

Belangrijke data

17 september: 
Fiets mee naar 

school
L1–L2–L3–L4–L5

12 oktober: 
schoolfotograaf



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Covid 19: code geel

Wij starten op 1 september met code geel.

Wat betekent dit voor u?
• Bij het betreden van de school is het verplicht om een mondmasker te dragen. Zonder 

mondmasker kunnen wij u de toegang ontzeggen. 
• U mag uw kind afzetten in de opvang of aan de poort van de speelplaats. 
• U mag uw kind afhalen:

• Lager: 
• L1 / L2 / L3 komt langs het kleine hek op de speelplaats.
• L4 / L5 / L6 komt langs de voordeur.
• Mogen wij u vragen om afstand te bewaren t.o.v. andere ouders. 
• U mag wachten op de oprijlaan zoals voorheen. 

• Kleuters:
• Peuter / K1 / K2 en K3A komen elk langs een andere deur op de 

speelplaats buiten. Ouders wachten achter de trein.
• K3B komt buiten via eigen klasdeur. Ouders wachten tussen de 2 kleine 

hekjes.

• Opvang
• Spelen de kinderen buiten? U wacht aan het kleine poortje van de grote 

speelplaats. Meester Jonas zal uw kind halen en toestemming geven om 
tot bij u te komen. 

• Spelen de kinderen binnen? U gaat toch aan de deur van de speelzaal. U 
mag deze uiteraard openen, maar wij vragen u om de speelzaal niet te 
betreden. Meester Jonas zal uw kind halen en toestemming geven om bij 
u te komen.

• We vragen u om zo weinig mogelijk op het schooldomein te komen met uitzondering 
voor het afhalen van uw kind(eren). Bij alle andere momenten moeten wij u vragen om 
een afspraak te maken via telefoon of mail.

Wat betekent dit voor uw kind?
• We spelen niet meer in bubbels. 
• De speelplaats gaat door op gewone tijdstippen zoals voorheen.
• Wij eten onze boterhammen op in de klas.
• De warme maaltijden gaan met een leerkracht naar de refter.
• Wij ontsmetten onze handen telkens we de klas binnenkomen.
• De toiletten, deurklinken, trapleuningen worden regelmatig ontsmet.
• In de klas ontsmetten we regelmatig de banken.
• We gebruiken papieren handdoekjes.
• We spoelen het toilet door met de klep dicht.
• We verluchten de klas zo vaak als mogelijk. 
• De leerkrachten in het lager dragen een mondmasker zodra ze zich tussen de kinderen 

begeven in de klas. 


