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Vrijdag 8 mei 

Beste ouders 

 

Vanaf 18 mei krijgen de scholen de mogelijkheid om les te geven aan het 1ste, 2de en 6de leerjaar.  

Als school kan je zelf het aantal dagen bepalen. Op basis van een individueel gemaakte risicoanalyse per 

afdeling (Rijselstraat en Sint-Michielslaan) werd de opstart georganiseerd zodanig dat de 

veiligheidsmaatregelen van de overheid kunnen gegarandeerd worden.  

Op 15 mei is er een proefdag met het 6de leerjaar (groep 2). Vanaf 18 mei sluiten de klassen van het 

1ste ,  2de leerjaar en groep 1 van het 6de leerjaar aan. 

 

1. Organisatie 1ste, 2de en 6de leerjaar:  

Vanaf 8u tot 16u. Start lessen 8.30u. 

6de leerjaar A, juf Anja: Ingang en uitgang zijkant Dorpstraat 

- Groep 1 (leerlingen met klasnr. 1-8) : MAANDAG  

- Groep 2 (leerlingen met klasnr. 9-16): DONDERDAG 

 

6de leerjaar B, juf Sofie: ingang en uitgang poort brandtrap tuintje 

-  Groep 1 (leerlingen met klasnr. 1-9): MAANDAG 

-  Groep 2 (leerlingen met klasnr. 10-19): DONDERDAG 

 

 

1ste leerjaar A : MAANDAG en DONDERDAG : ingang poort “Ten Boomgaard” 

- Klas 1A : juf Lia 

- Klas 1B:  juf Annabelle 

 

1ste leerjaar B: MAANDAG en DONDERDAG : ingang poort fietsenrek 

- Groep 1 : juf Mia/ juf Bieke (doorschuifsysteem) 

- Groep 2 : juf Bieke/ juf Mia (doorschuifsysteem) 
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2de leerjaar A: DINSDAG en VRIJDAG : ingang poort “Ten Boomgaard” 

- Groep 1: juf Liesbeth / juf Inge (doorschuifsysteem) 

- Groep 2: juf Inge / juf Liesbeth (doorschuifsysteem) 

 

2de leerjaar B: DINSDAG en VRIJDAG : ingang poort fietsenrek 

- Groep 1: juf Els / meester Jan en meester Jeroen (doorschuifsysteem) 

- Groep 2: meester Jan / meester Jeroen en juf Els (doorschuifsysteem) 

- Groep 3: meester Jeroen / meester Jan en juf Els (doorschuifsysteem) 

 

 

 

2. Noodopvang voor kleuters en leerlingen  
 

- De noodopvang geldt voorlopig van 18/05 tot en met 29/05/2020. 

 

- De noodopvang wordt georganiseerd van 8u -16u.  

  

- Er wordt GEEN voor- en naschoolse opvang door de school voorzien, dit is een beslissing van de 

scholengemeenschap. We verwijzen jullie naar “De Blauwe Lelie”, 050/32 72 28 of via 

ibo@deblauwelelie.be 

 

- De noodopvang geldt alleen voor ouders die in deze periode buitenshuis werken. 

 

- De noodopvang gaat door in zowel afdeling A als afdeling B, naargelang waar jullie kind 

ingeschreven is. 

 

- We vragen jullie met aandrang in te schrijven tegen dinsdag 12 mei via het officiële digitale 

formulier. https://forms.gle/ep1vfPjsbRajaJLB6 

 

- Uw inschrijving is bovendien ONDER VOORBEHOUD aangezien er strikte veiligheidsmaatregelen 

in verband met opvangcapaciteit gelden. Indien we onze capaciteit overschrijden, zullen wij jullie 

via mail op de hoogte brengen. 

 

- Indien jullie een ingediende aanvraag willen annuleren, vragen we jullie een mail te sturen naar 

secretariaat@sbsstmichiels.be 

 

- Ingang noodopvang kleuter afdeling A: ingang Rijselstraat LINKS van nadar.  

 

- Ingang noodopvang lager afdeling A: ingang Rijselstraat RECHTS van nadar.  

 

- Ingang noodopvang kleuter afdeling B: ingang kleuterpoort speelplaats (peuter, 1ste en 

2de kleuter), ingang tuin refter (3de kleuter).  

 

- Ingang noodopvang lager afdeling B: ingang poort kerk.  
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3. Algemene afspraken 
 

- Zieke kinderen horen niet op school. 

 

- Meebrengen:  

Basis: Lunchpakket, tussendoortjes, drinkfles met water, handdoekje of doos tissues om de 

handen af te drogen. 

Optie: Eigen knuffel, tablet, rolschaatsen, step … 

- Kinderen worden aan de poort afgezet, ouders dienen direct te vertrekken en de social distancy 

te respecteren. 

 

- De juf zal aan de poort staan met ontsmettingsgel. (toekomen en weggaan) 

 

- Handen zullen verplicht gewassen worden voor het betreden van de klas, na WC bezoek, voor en 

na het eten, voor en na een speeltijd en bij het verlaten van de klas. 

 

- De speelplaatsen zijn verdeeld in zones zodat er geen contactbubbels zijn met de verschillende 

groepen. 

 

- Pakketten voor de leerlingen uit het 3de, 4de en 5de leerjaar kunnen ENKEL op woensdag 20 en 

27 mei  tussen 8u -12u in de klassen afgehaald worden. 

 

- Taken kunnen in de opvang gemaakt worden. 

 

- Vragen kunnen gesteld worden via mail naar secretariaat@sbsstmichiels.be 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Stephanie Meire 

Directeur 

Stephanie.meire.gemeenteschool@gmail.com 

0476/68 06 64 
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