
Beste ouders van onze leerlingen van het 1e , 2e en 6e leerjaar, 

 

Wij zijn er klaar voor. Onze klaslokalen zijn herschikt. Iedereen zit op 2 

meter van elkaar. Onze mondmaskers liggen klaar voor de 

leerkrachten. De potten ontsmettingsproducten zijn uitgetest.  Wij kunnen starten met onze 

bubbels van het 1e, 2e en 6e leerjaar in levende lijve te ontvangen.  

 

Wij hebben onze eerste klas in 2 bubbels verdeeld. 

De 11 meisjes van het eerste leerjaar krijgen elke voormiddag in hun klas les van juf Annita 

en dit van 8.15 u tot 11.50 u. 

De 10 jongens van het eerste leerjaar krijgen elke voormiddag  in de klas van het 5e leerjaar 

les van meester Brecht en dit van 8.20 u tot 11.55 u. 

 

Ons 2e leerjaar blijft 1 bubbel van 12 leerlingen en ze krijgen elke voormiddag in hun eigen 

lokaal les van juf Karolien en dit van 8.25 u tot 12.00 u. 

 

Het 6e leerjaar gaat ook in 2 bubbels. 

De 11 meisjes van het 6e leerjaar krijgen op maandag en donderdag de hele dag van 8.30 u 

tot 14.35 u les van juf Tamara in hun eigen klaslokaal. 

De 7 jongens van het 6e leerjaar krijgen op dinsdag en vrijdag de hele dag les van 8.30 u tot 

14.35 u  van juf Tamara in het lokaal van het 3e leerjaar . 

 

Wij gaan zeer veel aandacht besteden aan welbevinden, social distancing en handhygiëne 

maar daarnaast gaan we natuurlijk ook lesgeven. 

 

Om zoveel mogelijk contact tussen de bubbels te vermijden gaan we op alternerende uren 

starten, spelen en stoppen. Daarom willen we jullie met aandrang vragen om deze uren 

strikt te volgen. 

8.15 u : start bubbel juf Annita 

8.20 u : start bubbel meester Brecht 

8.25 u : start bubbel juf Karolien 

8.30 u : start bubbel juf Tamara 

De kinderen komen aan school via de ingangen langs de kerk. De fietsers gebruiken de 

dubbele groene poort en zetten hun fiets op een veilige afstand van elkaar in het rek en 

wandelen naar het afdak waar hun leerkracht bij de wachtstippen staat. De voetgangers 

komen via de gele dubbele poort aan de kerk binnen en wandelen ook naar de wachtstippen 

onder het afdak. Juf Veerle of juf Nicole zullen aan de poort staan om jullie nog een beetje 

wegwijs te maken. Van daaruit vertrekken  de groepen per bubbel naar hun lokaal. 

De speeltijden zijn ook afwisselend en zo ingericht zodat de bubbels niet bij elkaar komen. 



We gaan ook elke week een uurtje bewegen met meester Roy. Op deze dag dragen we 

sportieve kleding  zodat we ons niet hoeven om te kleden. De groep van juf Karolien en de 

meisjes van het 6e leerjaar gaan dit doen op maandag. Op woensdag zijn beide groepen van 

het 1e leerjaar aan de beurt en op vrijdag de jongens van het 6e leerjaar. 

Ook het einde van de lessen is alternerend om zo het contact tussen de bubbels te 

vermijden. 

11.50 u : bubbel juf Annita 

11.55 u : bubbel meester Brecht 

12.00 u : bubbel juf Karolien 

12.05 u : bubbel juf Tamara neemt lunchpauze. Deze leerlingen blijven in hun bubbel en eten 

samen op school 

12.45 u : bubbel juf Tamara start terug met de lessen 

13.35 u : bubbel juf Tamara start speeltijd 

13.45 u : bubbel juf Tamara stopt speeltijd 

14.35 u : einde lessen bubbel juf Tamara 

 

De leerlingen van het 6e leerjaar  krijgen telkens huiswerk voor de dag erna dat zelfstandig 

gemaakt moet /kan worden. 

De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar krijgen geen huiswerk maar lezen thuis wel 1 kwartier 

luidop. 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt. 

 Neem ’s morgens de temperatuur van je kind voor het naar school komt. Bij koorts 

mag je kind de speelplaats niet betreden.  

 Zet je kind  af of haal het op aan de ingangen van de school. Volg stipt de 

afgesproken uurregeling. 

 Kom niet op het terrein van de school. 

 Hou 1.5 m afstand van andere ouders en kinderen. 

 Blijf niet praten  aan de ingang of uitgang 

 Wil je praten met iemand van het schoolteam? Doe dit via telefoon of mail. 

Wat als je kind ziek is? 

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen dan 

om je kind zo snel mogelijk af te halen. Neem daarna contact met je huisarts. Die zal 

beslissen of je kind moet getest worden. 

 Is iemand van je gezin besmet met corona of heeft iemand van het gezin corona? 

Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. 

 Behoort je kind tot de risicogroep dan beslist de behandelende arts of je kind de 

lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren. 



 

OPVANG 

Er zullen ook kinderen in de opvang zijn tijdens deze periode. Deze kinderen gebruiken de 

ingang via de kleuterschool en worden volledig gescheiden van de kinderen die les volgen.  

De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen, net zoals hun 

klasgenootjes die thuis leren. Wij zorgen voor een veilige opvang.  

We botsen hier tegen beperkingen van leerkrachten die ter beschikking zijn om de opvang te 

voorzien en lokalen bij een grote instroom. Daarom  vragen we om alles in overweging te 

nemen en eventueel alle mogelijke opties te bekijken voor je beroep doet op onze opvang.  

Bij het brengen staat een leerkracht aan de poort en neemt daar je kind over. Bij het 

ophalen bel je eerst het nummer van de school. (011 642377). Een leerkracht brengt je 

kind(eren) tot aan de poort.  

Ieder van ons doet in deze uitzonderlijke omstandigheden wat hij of zij kan… 

En dat is echt ok. 

Hou het gezond! 

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op 
school enkel herstarten als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert. 

 


