
                 

       Kleuters: Veilig naar school vanaf dinsdag 2 juni 2020 

           3de 4de 5de lj: Veilig naar school vanaf vrijdag 5 juni 2020 

Beste ouders,  

Fantastische kinderen, 

  

Vanaf dinsdag 2 juni kunnen alle kleuters terug naar school. Vanaf vrijdag 5 juni mogen ook de kinderen uit het derde, 

vierde en vijfde leerjaar terug naar school.  Het is een grote stap zijn om onze veilige bubbel te verlaten en de wereld 

terug in te stappen.   

 

 

 

Kleuters: vanaf 2 juni – elke dag naar school 

 De kleuters zitten samen met hun eigen klas, in hun eigen klaslokaal/klaslokalen, met hun eigen juffen. 

 Er is geen contact tussen de verschillende kleuterklassen. 

 Alle dagen terug naar school met aangepaste lesuren: zie onder 

 We kunnen geen warme maaltijden voorzien: geef uw kind een lunchpakket mee, fruit, een koekje en water. 

 Mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang (7u30-18u00; vlgs de gewone tarieven en via de 

schoolrekening van 7u30-8u00 en van 16u00-18u00 ) 

 

 

 

 

 

Maar zoals u hieronder kunt lezen, zijn wij er helemaal op voorbereid om dit veilig te laten 

verlopen.   

Op geen enkel moment zal uw kind in contact komen met andere kinderen of 

leerkrachten dan de kinderen en de leerkrachten uit de eigen ‘contactbubbel’ (= de 

klasgroep).  Dus ook in de voor- en naschoolse opvang blijven de contactbubbels 

gescheiden. 

Verder poetsen we voortdurend toiletten, materialen, banken en wassen we talloze keren 

per dag samen de handen.  

 De juffen en meesters in het lager dragen in de klas mondmaskers en/of 

gezichtsschermen.  

Gelieve bij het ophalen en afzetten van uw kind ook een mondmasker te dragen. 

 

 



1ste leerjaar: vanaf 5 juni – terug elke dag naar school 

Tot en met 4 juni blijft alles zoals het nu is.  Vanaf vrijdag 5 juni: 

 

 3 contactgroepen/klassen: 1A, 1B en de bijenklas. Er is geen contact met kinderen uit andere klassen. 

 Leerkrachten: juf Fien (1A)/ meester Lukas (1B)/meester Sami (bijenklas) 

 Alle dagen terug naar school met aangepaste lesuren: zie onder 

 We kunnen geen warme maaltijden voorzien: geef uw kind een lunchpakket mee, fruit, een koekje en water. 

 Mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang (7u30-18u00; vlgs de gewone tarieven en via de 

schoolrekening van 7u30-8u00 en van 16u00-18u00 ) 

 

2de leerjaar: vanaf 5  

Tot en met 4 juni blijft alles zoals het nu is.  Vanaf vrijdag 5 juni: 

 2 contactgroepen/klassen.  Er is geen contact met kinderen uit andere klassen. 

 Leerkrachten: juf Eline (2A)/ / juf Lisa (2B) 

 We kunnen geen warme maaltijden voorzien: geef uw kind een lunchpakket mee, fruit, een koekje en water. 

 Mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang (7u30-18u00; vlgs de gewone tarieven en via de 

schoolrekening van 7u30-8u00 en van 16u00-18u00 ) 

 

3de leerjaar: vanaf vrijdag 5 juni: elke dag naar school 

 2 contactgroepen/klassen.  Er is geen contact met kinderen uit andere klassen. 

 Leerkrachten: juf Barbara (3A)/ juf Inge (3B) 

 Alle dagen terug naar school met aangepaste lesuren: zie onder 

 We kunnen geen warme maaltijden voorzien: geef uw kind een lunchpakket mee, fruit, een koekje en water. 

 Mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang (7u30-18u00; vlgs de gewone tarieven en via de 

schoolrekening van 7u30-8u00 en van 16u00-18u00 ) 

 

4de leerjaar: vanaf vrijdag 5 juni: elke dag naar school 

 2 contactgroepen/klassen.  Er is geen contact met kinderen uit andere klassen. 

 Leerkrachten: meester Sander/meester Aäron 

 Alle dagen terug naar school met aangepaste lesuren: zie onder 

 We kunnen geen warme maaltijden voorzien: geef uw kind een lunchpakket mee, fruit, een koekje en water. 

 Mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang (7u30-18u00; vlgs de gewone tarieven en via de 

schoolrekening van 7u30-8u00 en van 16u00-18u00 ) 

 

5de leerjaar: vanaf vrijdag 5 juni: elke dag naar school 

Tot en met 4 juni blijft alles zoals het nu is.  Vanaf vrijdag 5 juni: 

 2 contactgroepen/klassen. Er is geen contact met kinderen uit andere klassen. 

 Leerkrachten: juf Nina (5A)/meester Axel (5B). 

 Alle dagen terug naar school met aangepaste lesuren: zie onder 

 We kunnen geen warme maaltijden voorzien: geef uw kind een lunchpakket mee, fruit, een koekje en water. 

 Mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang (7u30-18u00; vlgs de gewone tarieven en via de 

schoolrekening van 7u30-8u00 en van 16u00-18u00 ) 

 

 

 

 



6de leerjaar: vanaf 5 juni terug elke dag naar school 

Tot en met 4 juni blijft alles zoals het nu is.  Vanaf vrijdag 5 juni: 

 2 contactgroepen/klassen.  Er is geen contact met kinderen uit andere klassen. 

 Leerkrachten: juf Chloé (6A)/meester Tim (6B) 

 Alle dagen terug naar school met aangepaste lesuren: zie onder 

 We kunnen geen warme maaltijden voorzien: geef uw kind een lunchpakket mee, fruit, een koekje en water. 

 Mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang (7u30-18u00; vlgs de gewone tarieven en via de 

schoolrekening van 7u30-8u00 en van 16u00-18u00 ) 

 

 

Voor- en naschoolse opvang 

 Voor een veilige organisatie vragen we u de kinderen zo stipt mogelijk af te zetten en op te halen. 

 De voor- en naschoolse opvang gebeurt door juf Latifa, meester Bart en juf Serife. (7u30 tot 18u00, 

gangbaar tarief via de schoolrekening). 

 Tussen 7u30 en 8u00 zet u de kinderen af via de keizer karelstraat. 

Tussen 16u00 en 18u00 haalt u de kinderen op via de keizer karelstraat. 

 De kinderen hebben buitenschoolse opvang per bubbel,  in vaste ‘wachtzones’.  De contactbubbels komen 

dus niet met elkaar in contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN OP SCHOOL EN IN DE OPVANG 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
  

 
 

 

  

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel 

is het belangrijkste.  

 

 

Bij koorts, hoesten, niezen… wordt een kind meteen apart geplaatst tot het 

opgehaald wordt door de ouders.  

Alle juffen, meester, begeleiders, … van de lagere school dragen binnen een 

gezichtsscherm en/of mondmasker.  Volwassenen bewaren de veilige afstand. 

Bij het ophalen/afzetten van uw kindje dient u ook een mondmasker te dragen en de 

afstandsmarkeringen op de grond te respecteren. 

Bij het binnenkomen van de school, het verlaten van de school, voor het eten, voor- en na 

het toiletbezoek en nog talloze andere keren zullen de handen gewassen worden. 

De contactbubbels/klassen zijn strikt gescheiden tijdens het 

spelen, leren, eten, de opvang…  via aparte klaslokalen, 

gescheiden speelzones, gescheiden wachtzones, verschillende 

in- en uitgangen. 

Elk kind heeft een badge met het symbool van haar/zijn 

contactbubbel.  Doe deze badge aan bij het binnenkomen van de 

school. 

 



  
 

 
 

 

 

   

 

  

 
 

   
  

 

 

De lokalen worden zoveel mogelijk geventileerd; de ramen en deuren staan zoveel 

mogelijk open.   

Klinken, banken, ..worden meerdere malen per dag gereinigd.  Elke avond wordt het 

lokaal gepoetst.  De kinderen blijven steeds in hetzelfde lokaal.  De toiletten worden 

non-stop gepoetst.   

De speelplaats is opgedeeld in 5 speelzones, gescheiden 

door hekkens.  De kinderen spelen enkel met kinderen van 

hun eigen contactgroep/klas in 1 zone.  Er wordt toezicht 

gehouden opdat kinderen niet over de hekkens heen met 

elkaar in contact komen.   

Kinderen eten hun eigen meegebrachte lunch, samen met de kinderen uit 

de eigen contactgroep, o.l.v. de juf/meester, in de eigen klas.  Daarna 

spelen zij 40 minuten op de speelplaats, in een aparte speelzone. 

Indien u uw kindje wil afhalen voor de lunch, contacteer dan de juf voor de 

uren van de middagpauze. 

 

Naar het toilet gaan gebeurt onder de leiding van de leerkracht, 

samen met de kinderen van de eigen contactgroep/klas. 

 Na elk toiletbezoek worden de toiletten gepoetst (en 

natuurlijk, de handen gewassen) dankzij een fulltime aanwezige 

toiletdame! 

Vanaf de ingang tot de klas staat éénrichtingsverkeer 

aangeduid op de vloer en op de trappen zodat voldoende 

afstand gehouden wordt. 

 



 

AFZETTEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN 

 

 

 
  

  

Draag een mondmasker (of alternatief) en kom alleen naar school indien mogelijk. 

Wij beseffen dat het vervelend is dat u uw kinderen op verschillende momenten en ook vaak via verschillende 

uitgangen dient af te zetten en op te halen.  Dit is echter een tijdelijke maatregel voor de veiligheid van uw kind en 

uw gezin.  Bedankt voor uw begrip. 

 

 

 

OVERZICHT LESUREN CONTACTBUBBELS 

 

Kleuters 

   
Jungleclub - Peuters 
en 1ste kleuter  

Juf Lieselot en juf Isabeau 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u15 – 14u30 
Woensdag: 8u15 – 11u00 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 
Olifantenklas - 2de 
kleuter 

Juf Nele en juf Elfi 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u10 – 15u25 
Woensdag: 9u10 – 11u55 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 
Rupsenklas - 3 de 
kleuter 

Juf Mieke en juf Els 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u30 – 15u45 
Woensdag: 9u30 – 12u15 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 

Wij vragen u, de kinderen zoveel mogelijk stipt bij 

aanvang/einde van de lessen af te zetten/op te halen 

zodat we de voor- en naschoolse opvang veilig en 

comfortabel voor de kinderen, kunnen organiseren. 

Ouders zetten hun kinderen af/halen hun kinderen op aan 

de schoolpoort maar betreden de school niet.   

Wij zorgen voor de schoolpoort voor afstandsmarkeringen 

en éénrichtingsroute.  Bedankt om deze strikt op te 

volgen. 

Indien u uw kindje dient af te halen via de Reep, gelieve 

op de markeringen aan de overkant van de poort te 

wachten.  Wij steken de kinderen 1 per 1 over. 

 

 



1ste leerjaar 

 
Gele muizen 
– 1A 

Juf Fien 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u45 – 15u00 
Woensdag: 8u45 – 11u30 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 
Groene 
muizen – 1B 

Meester Lukas 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u45 – 15u00 
Woensdag: 8u45 – 11u30 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 
Bijenklas – 
1A/B 

Meester Sami 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u45 – 15u00 
Woensdag: 8u45 – 11u30 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 

2de leerjaar 

 
2A 

Juf Eline 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u30 – 15u45 
Woensdag: 9u30 – 12u15 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 
2B 

Juf Lisa 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u30 – 15u45 
Woensdag: 9u30 – 12u15 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 

3de leerjaar 

 
3A 

Juf Barbara 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u00 – 15u15 
Woensdag: 9u00 – 11u45 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 

 
3B 

Juf Inge 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u00 – 15u15 
Woensdag: 9u00 – 11u45 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 

4de leerjaar 

 
4A 

Meester Sander 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u15 – 14u30 
Woensdag: 8u15 – 11u00 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 
4B 
 

Meester Aäron 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u10 – 15u25 
Woensdag: 9u10 – 11u55 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 

 



 

5de leerjaar 

 
5A 
Juf Nina 

Juf Nina 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u20 – 15u35 
Woensdag: 9u20 – 12u05 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 
5B  

Meester Axel 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u20 – 15u35 
Woensdag: 9u20 – 12u05 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 

6de leerjaar 

 
6A  
 

Juf Chloé  
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u30 – 14u45 
Woensdag: 8u30 – 11u15 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 
6B  

Meester Tim  
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u30 – 14u45 
Woensdag: 8u30 – 11u15 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 

 

Buitenschoolse opvang 

Juf Latifa – juf Serife – meester Bart 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 7u30 -18u00 
Woensdag: 7u30 – 17u00 
 
Kinderen afzetten tussen 7u30 en 8u00: via Keizer Karelstraat 12 
Kinderen ophalen tussen 16u15 en 18u00: via Keizer Karelstraat 12 

 

 

Vragen en bezorgdheden? 

Richt u tot de juf of meester van uw kind, of bel de directeur via 09 225 05 93.    

 

  

 


