
Beste ouders,  

Het begin van het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij kijken er al naar uit 

om jullie terug te zien. Wat zijn we blij dat dit schooljaar terug op een iets 

normalere manier kan starten. Hieronder verduidelijk ik graag wat de nieuwe 

maatregelen inhouden en bezorg ik de eerste belangrijke informatie.  

 

De eerste schooldag 

Volgens de nieuwe corona-maatregelen starten we het schooljaar in code geel. 

Dit wil zeggen dat we ouders terug op het domein mogen verwelkomen. Hier zijn 

echter enkele beperkingen in het aantal aanwezigen. Daarom zullen we enkel 

ouders van alle nieuwe kleutertjes toelaten op de speelplaats. Ouders dragen 

hierbij een mondmasker en iedereen ontsmet de handen bij het binnenkomen van 

de speelplaats.  Bedankt om de social distancing hierbij goed te bewaken, zeker 

ook ten opzichte van de leerkrachten.  

Wanneer het belsignaal is gegaan, gaan de kleutertjes naar binnen. De ouders 

van de nieuwe kleuters nemen afscheid op de speelplaats en verlaten het 

schoolterrein.  

 

Infoavond 3 september: 

 De infoavond begin september zal niet plaatsvinden. Wij kunnen de 

afstandsregels in de klassen niet respecteren. In de plaats daarvan zal u via 

digitale weg de klasafspraken van de klasleerkracht ontvangen. Wanneer u 

verdere informatie nodig heeft neemt u telefonisch contact op met de school.  

 

Opstart volgens code geel  

Het nieuws dat we opnieuw de school kunnen openen is fantastisch. Hierdoor 

kunnen we opnieuw enkele zaken opnemen die eind juni nog niet mogelijk waren: 



 

- de school zal in code geel volledige dagen open gaan en alle lessen kunnen 

plaatsvinden 

- de school start voor iedereen om 8.40 uur en eindigt om 15.10 uur 

- de studie zal opnieuw doorgaan (meer info volgt)  

- de eetzaal is terug open. Drank en soep is weer te verkrijgen.  

- de leerlingen van de lagere school gaan binnen via de hoofdingang, de kleuters 

via de ingang aan de turnzaal.  

- de extra-muros activiteiten kunnen opgenomen worden.  

- Leerlingen kunnen op de speelplaats met de verschillende groepen 

samenspelen. 

-  In de gebouwen zijn de kinderen opgedeeld per bubbel, dit is een bubbel per 

leerjaar. Dit wil zeggen dat de leerkrachten opnieuw nauw kunnen 

samenwerken met de parallelklas.  

- Ouders kunnen de school in beperkte mate terug betreden (liefst na 

afspraak) met het behoud van de social distancing. Ouders dragen op het 

schooldomein steeds een mondmasker en ontsmetten de handen bij het 

betreden van het gebouw.  

 

 

Als we allemaal ons steentje bijdragen en de afspraken respecteren hopen 

we niet naar code oranje of rood te moeten overgaan. Bij code oranje of rood 

worden de maatregelen terug verstrengd.  

 

Bedankt  
 

Ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor de fijne samenwerking. Met vragen 

of bezorgdheden kunnen jullie steeds bij mij terecht.  

Samen maken we er een TOP - jaar van!  

 

Tot binnenkort, 

 

Bart Vanhengel  

 

Directie 

 

 


