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Vrijdag 29 mei 2020 

Betreft: Organisatie heropstart lager op vrijdag 5 juni 

 

 

 

 

Beste ouders en kinderen 

 

 

 

Zoals we reeds communiceerden, starten alle leerjaren terug op. 

Om te kunnen voldoen aan de veiligheidsmaatregelen, is de organisatie van de school deze maand 

anders dan voor Corona.  

 

1. Kinderen die ziek zijn, horen niet op school. 

 

2. We dienen de veiligheidsmaatregelen altijd te respecteren! 

Social distancing blijft, klasbubbel blijft behouden, handen wassen en ontsmetten blijven 

uitermate belangrijk. 

 

3. Ouders mogen de school niet betreden, kinderen worden afgezet en opgehaald aan 

desbetreffende poort, zie regeling hieronder. (zoen en zoef) 

 

4. Er wordt geen voor-en naschoolse opvang op school voorzien aangezien we de contactbubbel zo 

minimaal mogelijk moeten behouden. Praktisch is dit onmogelijk te organiseren. 

 

 

5. School is open vanaf 8u tot 16u. 

 

6. De lessen starten stipt om 8.30u. (zie regeling hieronder per afdeling) 

Leerstof zal aangeboden worden in de voormiddag.  

In de namiddag leggen de leerkrachten de focus op sociale vaardigheden, 

knutselactiviteit of muzische vorming tot 15u. 
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7. Mogen we jullie vragen de kinderen naar huis te laten gaan of op te halen om 15u.  

Er is mogelijkheid tot opvang in de school tot 16u. 

 

8. Warme maaltijd wordt niet aangeboden, kinderen mogen tijdens de middag naar huis om te 

eten. Lunchpakket meebrengen. 

 

9. GSM, tablets worden niet meer toegelaten. 

 

 

 

 

 

Regeling aankomst en verlaten van de klas: 

 

- Afdeling Rijselstraat:  

Aankomst: 

1ste , 2de en 3de leerjaar: ingang poort Ten Boomgaard 

Een leerkracht zal aan de ingang staan, handen worden ontsmet, leerling gaat rechtstreeks naar 

zijn/ haar klas waar de klastitularis zal zijn. 

 

4de , 5de en 6de leerjaar: ingang poort Dorpstraat 

Een leerkracht zal aan de ingang staan, handen worden ontsmet, leerling gaat rechtstreeks naar 

zijn/ haar klas waar de klastitularis zal zijn. 

 

Verlaten: 

De klastitularis komt met zijn/ haar klas naar beneden. Kinderen kunnen afgehaald worden van  

15u, niet afgehaalde kinderen blijven tot 16u in de opvang bij de klastitularis. 

 

 

- Afdeling Sint-Michielslaan:  

Aankomst: 

1ste en 2de leerjaar: ingang fietspoort 

Fietsen kunnen geplaatst worden in het fietsenrek. 

Een leerkracht zal aan de ingang staan, handen worden ontsmet, leerling gaat naar de aangeduide 

speelplaats voor zijn/ haar bubbel. 

 

            



  

pagina 3 van 3 

3de en 4de leerjaar: ingang Sint-Godelieve kerk 

 Fietsen 3de leerjaar: bureau 

 Fietsen 4de leerjaar: op het voetpad aan de kerk (fietsslot meebrengen) 

Een leerkracht zal aan de ingang staan, handen worden ontsmet, leerling gaat naar de aangeduide 

speelplaats voor zijn/ haar bubbel. 

 

 

5de en 6de leerjaar: ingang tuintje 

Fietsen worden buiten op het graspleintje geplaatst. (fietsslot meebrengen) 

 

Een leerkracht zal aan de ingang staan, handen worden ontsmet, leerling gaat naar de aangeduide 

speelplaats voor zijn/ haar bubbel. 

 

Verlaten: 

De klastitularis komt met zijn/ haar klas naar beneden waar de kinderen aankwamen. Kinderen 

kunnen afgehaald worden van  15u, niet afgehaalde kinderen blijven tot 16u in de opvang bij de 

klastitularis. 

 

 

 

We danken jullie voor jullie medewerking, begrip, geduld en vertrouwen in deze bizarre 

periode.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Stephanie Meire 

Directeur 

stephanie.meire.gemeenteschool@gmail.com 

0476/68 06 64 
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