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Beste ouders, 
 
De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen legden een gezamenlijk plan voor over de 
uitbreiding van de heropstart van de lessen op school.  
Een beslissing die geldt tot einde schooljaar - onder voorbehoud van een heropflakkering 
van de epidemie. 
 

VEILIGHEID STAAT CENTRAAL ! 
 

Op school hebben we de beslissing genomen om met onze kleuters te starten op 
woensdag 3 juni met de normale schooltijden. 
 
Om vlot en veilig te kunnen opstarten en het schooljaar af te ronden maakten we 
onderstaande keuze: 
 

        De reuzen (geboren in 2014) komen verplicht naar school. 
Om de overstap naar het eerste leerjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, is 
het echt noodzakelijk dat ze alle dagen op school zijn. 
Voor reuzen die niet op school zijn, komt de overstap naar eerste leerjaar echt 
in gevaar. 

        Instappers na 28 februari en later komen NIET naar school 
Het opvangen van deze kleuters, die het “naar school gaan” nog niet in de 
vingers hebben, vraagt te veel aandacht van de juffen die hun handen al vol 
zullen hebben met het welbevinden van hun kleuters. 

 Als ouder van kleuters geboren in 2015 en 2016 neem je een definitieve 
beslissing:  start je kleuter op 3 juni is hij aanwezig tot op het einde van het 
schooljaar. We willen immers de aanwezige kleuters optimale kansen geven. 

 

Voor het brengen en ophalen van je kind(eren) is het als volwassene sterk aanbevolen 
een mondmasker te dragen.  
De kleuters komen alleen binnen. Ouders kunnen we niet toelaten. 
Alle kleuters blijven op school (boterhammen) eten. 
De noodopvang voor kleuters vervalt. 
 
Aankomen (8.30 uur) op school doe je hier: 
 

klas Deur / poort 

Berenklas en kikkerklas Poort speelplaats kleuters (weg naast het 
gebouw) 

Vissenklas, olifantenklas en konijnenklas De witte nooduitgang direct naast het 
gebouw 

Bijenklas en de lieveheersbeestjesklas De witte nooduitgang naast de gekleurde 
rode wand 
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Ophalen (15.20 uur – woe: 12.05 uur) van school. 
 

klas Deur / poort 

Berenklas en kikkerklas, vissenklas en 
olifantenklas 

Voor de school op de afgebakende plaats 

Konijnenklas, bijenklas en de 
lieveheersbeestjesklas 

Aan de grijze poort van de speelplaats 
kleuters. 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 


