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Beste ouders, 
 
De periode van lockdown is voor een deel van de lagere school, voorlopig, niet meer van toepassing.   
We weten dat de voorbije periode voor jullie en voor de kinderen geen gemakkelijke periode is 
geweest.  De heropstart zal gebeuren in verschillende fases: 
 

 15 mei: zesde leerjaar.  

 18 mei: het eerste leerjaar. 

 25 mei: het tweede leerjaar. 

 2 juni: het 3de, 4de en 5de leerjaar. 

 3 juni: Kleuterschool. 
 
 
De voorbije weken hebben wij deze opstart zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Onze 
risicoanalyse is opgemaakt, alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, … We kunnen weer beginnen 
maar beseffen goed dat er nog een hele tijd rekening moet gehouden worden met COVID-19. 
 

VEILIGHEID STAAT CENTRAAL ! 
 
In de klas gaan we zo goed mogelijk op maat van jullie kinderen werken met zowel voldoende 
herhalingsoefeningen als nieuwe leerstof. We zullen vooral de focus op taal en wiskunde leggen.  
Elke klas is in 2 groepen opgedeeld. Elke groep komt op een ander moment naar school. 

 

Wanneer komt uw kind naar school: 
 
De schooluren werden aangepast: 
 
Vanaf dinsdag 2 juni:   L4A en L4B komen alle dagen naar school.  
Opgelet: woensdag zijn er aangepaste uren. 
 

L4 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 2 12.30 – 15.15 12.30 – 15.15 11.00 – 12.30 12.30 – 15.15 12.30 – 15.15 

 
Aankomen en vertrekken op school is voor L6/5 anders dan voor L1, L2, L3 en L4. 
 

Aankomen Poort Vertrek poort 

L4  L4  

Groep 2: 12.15 – 12.30 
Hoofdingang 

 
Groep 2: 15.15 

Speelplaats 
Lagere school 

woensdag  woensdag  

Groep 2: 10.45 – 11.00  Groep 2: 12.30  

 

Hoe: 

De kinderen worden aan de deur afgezet en aan de poort opgehaald. Alleen de kinderen komen 
binnen en gaan onmiddellijk naar de klas waar hun juf of meester hen onthaalt. In heel de school 
geven pijlen op de grond en op de trap de richting aan. De 1,5 meter regeling wordt aangegeven met 
lijnen op de grond in de gangen en in de afhaalzones.  
Wanneer uw kind naar huis vertrekt, gaat hij/zij onmiddellijk naar huis. Op straat rondhangen of 
wachten op anderen is NIET toegestaan.    
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Aanbod op school: 

 We starten met een gesprek.  Zo kunnen we bij de kinderen horen hoe het met hen gaat? 
We willen ook te weten komen hoever je kind staat op dit moment, wat lukte al wel en wat nog 
niet?  Vanuit deze informatie vertrekken we dan om uw kind verder te begeleiden gedurende 
de komende periode. 

 Uw kind zal herhalingsoefeningen verder thuis moeten maken. Dit zou alleen moeten lukken! 

 De volgende dag bekijken we per kind wat al wel of niet lukte.  U hoeft daar dus niet bij te 
helpen.   

 Wij vragen wel om na te kijken of het werk zeker gedaan is zodat we de volgende dag met 
iedereen verder kunnen! 

 
Gedurende deze periode wordt er GEEN huiswerkklas georganiseerd. 

 
 
Nog een vraag:  
Wonen er in jouw buurt ouders of ken je gezinnen van onze school waarvan je denkt dat ze deze 
nieuwsbrief niet of maar moeilijk begrijpen, wil je hen helpen door deze boodschap te vertalen. 
Dank je wel 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Miranda Vanderplas – Stef Van Haperen 
 
 
 
 
 
 


