
Coronamaatregelen op school 
Het grote aantal kinderen dat ondertussen naar de noodopvang komt 

en de gedeeltelijke herstart van de lagere school zorgen voor 

aanpassing van de werking van de school.  

Hieronder vindt u enkele maatregelen die voor iedereen gelden.  

De specifieke richtlijnen naar de kinderen van het 1
ste
, 2

de
 en 

6
de 
leerjaar  zullen in de komende week gecommuniceerd worden naar 

de betrokken ouders.  

 

• Ingang / uitgang school noodopvang 
De kinderen die naar de noodopvang komen, komen de school binnen via 

het hekken aan het secretariaat. Kleuters gaan via de gang van de 

kleuterschool naar de speelplaats. In de Julesklas worden zij geholpen om 

eerst hun handen te wassen.  

Kinderen van de lagere school wassen in de toile#en onder het afdak eerst 

hun handen vooraleer door te gaan naar de speelplaats.   

We vragen om zoveel mogelijk afscheid te nemen van uw kind voor het 

hekken. 

• Ingang / uitgang school voor les vanaf 15 mei 

De kinderen van het 1
ste
, 2

de
 en 6

de
 leerjaar zullen de school binnen 

komen via de speelplaats van de nieuwbouw. Het toegangshek 

bevindt zich op de parking van het secundair, links van de ingang van 

het secundair. Ook hier zal een personeelslid de kinderen opvangen. 

• Scheiding kinderen noodopvang / kinderen die les hebben 

Wij worden opgelegd om de bubbels van de kinderen die naar de 

noodopvang komen en de bubbels van de kinderen die les krijgen op 

school gescheiden te houden. Daarom zullen we aparte ruimtes om 

te spelen, te eten, les te volgen,… voorzien.  

 
Noodopvang op school 
Voor de kleuters, de kinderen van het 3

de
, 4

de
 en 5

de
 leerjaar en voor de 

kinderen van het 1
ste
, 2

de
 en 6

de
 leerjaar op de dagen dat ze geen school 

hebben, blijven wij voorzien in noodopvang. Om deze zo goed mogelijk te 

organiseren is het belangrijk dat wij vooraf weten hoeveel kinderen wij mogen 

verwachten. U krijgt hiervoor wekelijks een bevraging. Wij danken u om deze 

telkens opnieuw in te vullen. 
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Mama’s 

Moekes 

Moeders… 

 

Ze kennen je hoogten en je dalen 

al je verwondingen en je falen. 

 

Woorden zijn overbodig, 

een blik, meer is niet nodig. 

 

Ze zorgen voor warmte,  

rust en gezelligheid 

en zelfs voor onderwijs  

in deze corona�jd! 

 

Daarom verdienen ze onze 

waardering en dank 

ook al is dit jaar  

met een knuffel 

op afstand. 

 

 

Welkom 
Vince, °2 april 

broer van Louise Van de Steene (2C) 

 

Suzan, ° 8 april 

kleindochter van juf Kris4en (2A) 

 

Guust, °10 april 

zoontje van juf Valerie (4A) 

 

Jerôme, ° 9 april,  

broer van Viktor Engelke (2B) 

 

Jack, °30 april 

broer van Ell-Marie Lydou (Jules) 

 

 
Medeleven 
Aan de familie van Jonas 

Bauwens (Nest) bij het 

overlijden van zijn opa. 

 

Aan de familie van Bap4ste Boone 

(2A) bij het overlijden van zijn 

oma. 

 

Aan de familie van Vince Peeters 

(5B) bij het overlijden van zijn opa. 


