
Hygiëne op school 
Wij doen er alles aan om de veiligheidsvoorschri�en zo 

goed mogelijk te volgen. Kinderen wassen meermaals per 

dag hun handen, toile�en worden 2 maal per dag 

gepoetst, klaslokalen worden elke dag gepoetst. 

Omwille van deze voorschri�en mogen wij ook niet 

toelaten dat kinderen materiaal (balpen, kleurpotloden, 

slijper,…) doorgeven aan elkaar. We willen daarom vragen 

om ervoor te zorgen dat uw kind steeds zijn/haar 

materiaal mee hee� naar school, zowel naar de les als 

naar de noodopvang. 

Om dezelfde reden vragen wij ook dat kinderen steeds 

eigen zakdoeken, liefst papieren zakdoeken, mee hebben. 

Een doos papieren zakdoeken voor klassikaal gebruik kan 

even niet meer. 

 
Heeft je kind het eens moeilijk? 
Ook kinderen krijgen heel wat emo&es te verwerken in 

deze &jd en kunnen momenteel niet bij vriendjes of 

andere vertrouwenspersonen terecht. Zij kunnen wel 

gebruik maken van www.awel.be of www.chat.be voor 

een anonieme babbel of chat. Deze beide ini&a&even 

luisteren naar de verhalen van kinderen en jongeren en 

helpen hen hun emo&es te verwerken. 

 
Heeft u vragen of zorgen? 
Het is niet evident wat er momenteel van ouders gevraagd 

wordt. Hee� u vragen of maakt u zich zorgen over uw 

kind, neem zeker contact met ons op.  

Tijdens de schooluren kunt u ons bereiken op het nummer 

09 372 78 26.  Via e-mail kunt u de direc&e bereiken via:  

 direc&e.kleuter@basisschoolzomergem.be  

 direc&e.lager@basisschoolzomergem.be  

 mar&nus47.direc&e@skynet.be 

Voor dringende vragen kunt u steeds terecht op het 

nummer 0477 230 813. 

 

 

Noodopvang kleuters in De Vlinder  
Vanaf maandag 18 mei worden de kleuters die naar de 

noodopvang komen, opgevangen in buitenschoolse 

opvang van de gemeente, De Vlinder.  Wij begrijpen heel 

goed dat dit voor de ouders en voor de kinderen geen 

evidente stap is. Ook wij hadden dit graag anders gezien. 

Het grote aantal kinderen in de noodopvang, de 

gedeeltelijke heropstart van de lagere school, de 

veiligheidsmaatregelen en het tekort aan personeelsleden 

om alle maatregelen na te leven, dwongen ons ertoe om 

een andere oplossing te zoeken. We zijn blij dat de 

gemeente ons hierin ondersteunt. Om de kinderen mee te 

ondersteunen zal er elke dag minstens één kleuterjuf 

aanwezig zijn in De Vlinder. 

 

Noodopvang lagere school 
Voor de kinderen van de lagere school blij� de 

noodopvang doorgaan op school. Op die manier kunnen 

onze leerkrachten hen blijven begeleiden bij het maken 

van hun taken en het volgen van de online lessen.  

Vanaf dinsdag zullen de kinderen van het 1
ste
, 2

de
 en 

6
de 
leerjaar die naar de noodopvang komen apart 

opgevangen worden.  

 

In- en uitgangen  
Sinds vrijdag 15 mei komen de kinderen van het  1

ste
, 2

de
 

en 6
de
 leerjaar die les volgen, de school binnen via de 

speelplaats van de nieuwbouw. Het toegangshek bevindt 

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

van het secundair. Aan het begin van de parking zijn 

fietsenrekken voorzien voor de fietsen van deze kinderen. 

Zij verlaten ook langs deze weg de school.  

Vanaf dinsdag 19 mei komen alle kinderen van het  1
ste
, 

2
de
 en 6

de
 leerjaar, dus ook de kinderen van deze leerjaren 

die naar de noodopvang komen, langs deze in- en uitgang.  

Voor de kinderen van het 3
de
, 4

de
 en 5

de
 leerjaar blij� de 

ingang en uitgang langs het hekken aan het secretariaat.  

 

CoronaMartinusSprokkel Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2019-2020 
15 mei 2020 Handen vol hoop 

De eerste dag… 

 

Het was geen 1 september maar 15 mei en toch… 

Het was geen start na een vakan�e en toch… 

Het schooljaar was al zolang bezig en toch… 

Iedereen was vol verwach�ng. 

 

Leerkrachten keken vol spanning uit naar hun kinderen. 

De kinderen kwamen onwennig en bedeesd binnen. 

De verhalen kwamen maar langzaam los. 

Er waren zoveel nieuwe dingen : 

 andere ingang 

 andere momenten om te spelen en te eten 

 handen wassen voor en na en na en voor 

 de hel# van de klas op school 

 de hel# van de klas thuis 

 iedereen met mondmasker 

 de juf in de klas met zo’n scherm... 

Het was anders dan een gewone schooldag. 

 

En toch, de kinderen 

waren blij hun juf of meester terug te zien, 

vonden het fijn om samen met hun vriendjes te zijn,  

konden eens vertellen zonder mama of papa, 

waren blij om toch eens op school te zijn. 

 

En ook de ouders  

brachten ‘s morgens onwennig hun kind naar school,  

hielden zich schi)erend aan de afspraken, 

waren blij hun kind ‘s avonds terug te zien. 

 

En ook wij als school 

waren op het eind van de dag moe maar voldaan, 

zijn dankbaar voor alle inspanningen van iedereen, 

kijken al volop uit naar een volgende stap. 


