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Beste ouder(s), 

 

Vanaf vrijdag 15 mei krijgen er leerlingen les op school. 

vrijdag 15 mei :  

- alle leerlingen van het 1ste komen naar school. 

- leerlingen van groep 1 van het 6de leerjaar  komen naar school. 

 

vanaf maandag 18 mei :  

- alle leerlingen van het 2e leerjaar komen ook naar school.  

- leerlingen van groep 2 van het zesde leerjaar komen naar school.  

- alle leerlingen van het 1ste leerjaar komen naar school.  

 

Wat betekent dit voor uw kind ? 

 

- 1ste leerjaar  :  4 volle dagen per week les op school op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag  : start lessen 08.30 – einde 15.00 

- 2de leerjaar   :  4 volle dagen per week les op school op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag  : start lessen 08.45 – einde 15.15 

- leerlingen 3de,4de en 5de leerjaar : pre – teaching , deze leerlingen komen niet naar school. 

- leerlingen 6de leerjaar : twee volle dagen per week les op school: groep 1 maandag/donderdag 

groep 2 dinsdag/vrijdag start lessen 09.00 - einde15.30 

 

Veiligheid en hygiëne :  

 

We zijn volop bezig met de voorbereiding om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen: 

- in de klas en  in de wc, op de speelplaats,… respecteren we de regels van hygiëne en social 

distancing. 

- de school voorziet alle nodige, verplichte middelen: zeep, handgels, mondmaskers en 

gezichtsschermen voor de leerkrachten, groepjes van max. 11 leerlingen per klas in grote 

klaslokalen, afgebakende zones op de speelplaats … 

- leerlingen blijven steeds in dezelfde groep; ook tijdens de verkorte middagspeeltijd en tijdens 

de speeltijden.  

- de leerlingen eten hun boterhammen op in de klas: bij goed weer buiten in hun zone.  

- op woensdag 13 mei wordt er een filmpje geplaatst op de classdojo waarop je kan zien 

welke maatregelen we treffen voor je kind vanaf de aankomst op de school tot het 

vertrek  uit de school. In het filmpje staan er ook richtlijnen voor de ouders. Gelieve dit 

filmpje samen met je kind te bekijken. 

 

Wat betekent dit voor u als ouder ?  

 

- Zieke kinderen komen niet naar school. 

- Indien je kind tot de risicogroep behoort, vraag aan de arts of aanwezigheid op school kan. 

Indien niet dan bezorg je een doktersattest aan  de school. De leerling blijft afstandsonderwijs 

volgen. 

- Leerlingen  van het 1ste,2de en 6de leerjaar komen op de lesdagen naar school. Leerkrachten van 

het 1ste,2de en 6de zullen geen pre-teaching meer aanbieden.  

- Leerlingen van het 3de,4de en 5de leerjaar krijgen verdere pre-teaching, de werking zal verlopen 

zoals vorige weken.  

 

 

Brengen en ophalen van je kind :  
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De school is alleen te bereiken via de ingang van de Bergensesteenweg. De ingang aan de 

Vogelezangstraat ( de groene poort achteraan)  is gesloten. 

Bij lesdagen breng je kind zo laat mogelijk naar school en kom je je kind aan het einde van de lesdag 

ophalen.  

Kinderen van het zesde leerjaar mogen met toestemming van de ouders alleen naar huis.  

 

Hoe breng ik mijn kind ’s morgens naar school  :  

De school is bereikbaar via de ingang Bergensesteenweg tot aan de hoofdingang van de school ( 

rondpunt). Een leerkracht wacht daar en vandaar gaat je kind langs een  aangeduide weg naar de lagere 

school. Je kan niet met je kind meestappen .  

 

Hoe haal ik mijn kind ’s avonds op ? 

De school is bereikbaar via de ingang Bergensesteenweg. Er is geen parkeerplaats voor ouders , ouders 

kunnen hun wagen parkeren op de parking van Ikea. 

Op het einduur van de lesdag wachten de kinderen op het rode plein . Je volgt de aangeduide weg naar 

het rode plein. Ouders houden zich aan de aangeduide afstanden. 

 

Noodopvang : 

 

Vanaf 15 mei zal er alleen noodopvang zijn voor kinderen van ouders die werken (werkattest van 

beide ouders is verplicht).  In deze noodopvang  zal er alleen plaats zijn voor maximum  28 leerlingen 

van het 3de,4de en 5de leerjaar. De noodopvang start om 08.00 en eindigt om 16.00, op woensdag van 

08.00-12.00. 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar kvanlathem.sni@gmail.com of bel tijdens de schooluren 

naar het secretariaat :  02 523 15 20.  

Inschrijven is verplicht.   
 De leerlingen van het 1ste,2de en 6de leerjaar kunnen op de lesdag(en) terecht in hun lokaal vanaf 08.00 

tot 16.00. Voor hen wordt er geen noodopvang voorzien. 
                       

Er is geen voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur  en ook geen naschoolse opvang meer tot 18.00 

uur. 

 

Enkele afspraken : 

 

- Er zijn geen warme maaltijden en geen soep. Leerlingen brengen hun boterhammen en water, 

koekje, fruitje  mee. 

- Geen ballen meebrengen. 

- Klein speelgoed om alleen mee te spelen in toegestaan. Stop het in een zakje en schrijf de 

naam van je kind er op. 

- Je mag strips, boekje om te lezen meebrengen. (naam noteren). Er wordt niets uitgeleend. 

- Breng je eigen schrijfgerief mee : schrijfpotlood, gom, balpen/pen, lijmstift, lat, kleurpotloden, 

schaar. Er wordt niets uitgeleend.  

- Woensdag 20 mei, donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei, maandag 1 juni : geen school, geen 

noodopvang, geen les. 

 

Bij vragen kan u steeds de school contacteren op het nummer 02/523 15 20 tijdens de weekdagen van 

8.00 -16.00 , woensdag van 08.00 -12.00. 

 

Samen zorgen we voor de veiligheid en de gezondheid van je kind. 

 

Kaatje Van Lathem 
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Directie Lagere school 

 

 

 

 


