
• Middagpauze 

Er zullen dit schooljaar geen warme maal�jden meer 

aangeboden worden. De kinderen dienen hun lunchpakket 

(inclusief drankje) mee te brengen. 

De kinderen zullen hun boterhammen opeten in de klas onder 

begeleiding van de leerkracht.  

Kleuters kunnen ‘s middags naar huis gaan om te eten. In de 

lagere school is dit, omwille van de spreiding van de uren, niet 

haalbaar en blijven ze dus allemaal op school. 

 

• Op woensdag is er geen les, niet in de kleuterschool en niet 

in de lagere school.  

De school zal wel voorzien in  noodopvang. U ontvangt nog 

een bevraging om door te geven voor welke woensdagen u 

opvang nodig hee$. 

 

• Sommige kinderen waren de voorbije periode jarig. 

Als kinderen een trakta�e willen meebrengen voor hun 

klasgenootjes kan dit. Uiteraard is dit geen verplich�ng. 

Indien je een trakta�e mee brengt naar school vragen we 

omwille van de veiligheidsregels enkel individueel verpakte 

hapjes mee te geven. Spreek wel best af met de juf of 

meester op welke dag dit gebeurt. 

 

• Afstand houden als volwassene is essen�eel. 

Aangezien alle kinderen terug naar school komen, zullen er bij 

het begin en op het einde van de lesdag heel wat mensen in 

de buurt van de school zijn. We vragen daarom aan iedereen 

om oog te hebben voor de social distancing. Omdat het ook 

wel moeilijk kan worden om steeds een afstand van 1,5 meter 

te behouden, raden wij het dragen van een mondmasker 

sterk aan. 

 

• Om de stroom van de ouders in goede banen te leiden zal er 

éénrich�ngsverkeer zijn op het pad aan de school.  

Je kan het pad enkel betreden aan de fietsenstalling en dient 

het volledige pad rondom de parking te volgen om het te 

verlaten aan de uitgang in de Dreef. 

Algemene afspraken 
 
Wij zijn nog steeds gebonden aan een aantal maatregelen die de 

veiligheid van uw kind, u als ouder en ons personeel moeten 

garanderen. Daarom  moeten wij een aantal wijzigingen  en 

nieuwe regels doorvoeren.  

 

Hieronder vindt u eerst een aantal algemene afspraken die voor 

iedereen gelden. Daarna vindt u per afdeling de specifieke 

richtlijnen. 

 

• Ouders mogen momenteel niet meer op school.  

U zal dan ook uw kind moeten afgeven en ophalen aan het 

hek. Er zal daar steeds iemand van de school aanwezig zijn om 

uw kind hierbij te begeleiden. Om dit vlot te laten verlopen, 

vragen we het afscheid kort te houden.  

Sommige peuters komen volgende week voor het eerst naar 

school. De ouders van deze peuters zullen indien nodig 

toela�ng krijgen om hun kind tot aan de klasdeur te 

begeleiden. Zij dienen in dit geval wel een mondmasker te 

dragen. 

 

• Elke klas is een aparte bubbel.  

We behouden deze bubbels zoveel als mogelijk. Om dit vlot te 

laten verlopen zijn er verschillende in- en uitgangen en 

verschillende schooluren. De juiste uren voor uw kind vindt u 

verder in de aparte richtlijnen. 

 

• Kinderen die ziek zijn, dienen thuis te blijven.  

Als uw kind ziek wordt �jdens de dag, zullen wij u contacteren 

om uw kind te komen ophalen. 

 

• Hygiëne blij& een belangrijk item in de strijd tegen het 

coronavirus.  

Daarom zullen kinderen op vaste momenten hun handen 

moeten wassen. Om dezelfde reden vragen wij dat ieder kind 

steeds eigen zakdoeken, liefst papieren zakdoeken, mee 

hee$. Een doos papieren zakdoeken voor klassikaal gebruik 

kan even niet meer. Om dezelfde reden vragen wij om zeker 

in deze periode geen speelgoed, knutselmateriaal,… mee te 

brengen naar school.  
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Eindelijk! 

 

Vrijdag 13 maart 2020. 

Met een onbehaaglijk gevoel namen we afscheid 

van de kinderen. We wisten niet wat er zou 

gebeuren, wat er op ons af kwam. We hadden wel 

het gevoel dat we geschiedenis gingen schrijven. 

 

We leerden de regels van de lockdown. 

Sommigen gingen in quarantaine, 

Social distancing is een gewoonte. 

1,5 meter en 4 m² kunnen we perfect scha'en. We 

gebruiken ondertussen mondmaskers en face 

shields. 

 

Alleen, was het te s)l op school. Sommige kinderen 

zagen we in de noodopvang maar de meesten niet. 

We vernamen dat sommige kinderen verdriet 

hadden en wilden hen troosten maar konden dit 

enkel vanop afstand. We wilden echt lesgeven en 

niet via computer... 

 

En nu! Eindelijk is het zover! 

Maandag 8 juni verwelkomen we al onze kinderen 

op school om het schooljaar 2019-2020 verder te 

ze'en.  

Het wordt niet zoals voorheen.  

Er zijn heel wat regels en wijzigingen.  

Maar we zijn vooral heel blij en dankbaar dat we 

hen allen zullen terugzien! 
 

 



Kleuterschool Ronsele 
• Start van de schooldag 

U kan uw kleuter zoals al�jd afze1en vanaf 8.05 uur. Dit 

zal niet in de klas zijn of op school, maar aan de 

schoolpoort. Ouders mogen nl. ouders het schoolterrein 

niet betreden. Er zal steeds iemand aan de schoolpoort 

staan. We maken een uitzondering voor de instappertjes. 

Deze ouders mogen mee tot bij de juf, mits zij een 

mondmasker dragen. We vragen ook om het afscheid zo 

kort mogelijk te houden.  

De kleuters zullen, als ze aankomen op school, de handen 

gaan wassen. Handen wassen zal gedurende de dag op 

geregelde �jds�ppen gebeuren. De oudste kleuters gaan 

via de weide de klas binnen. Dus niet aan de voorkant. De 

jongste kleuters gaan hun handen wassen buiten aan de 

kraan bij goed weer, bij regenweer in de klas. Ze gaan 

binnen via de deur aan de toile1en. 

De school start om 8.40 uur. 

 

• Behoud van de bubbels  

Omdat we de contactbubbels niet mogen mengen, blijven 

de jongste en de oudste kleuters de hele dag apart. Er zal 

dus voor de laatste weken niet klasdoorbrekend kunnen 

gewerkt worden.  De juffen hebben de laatste weken hard 

gewerkt om hun klassen aan te passen. 

 

• A�alen van de kinderen 

Net zoals bij het brengen, mag u ook bij het ophalen van 

uw kind niet op school komen. De juffen zullen aan de 

poort staan en het kind meegeven met de aanwezige 

ouder of grootouder. Dit geldt zowel ‘s middags als 

‘s avonds. 

 

• Einde van de lesdag 

Om prak�sche redenen zijn we verplicht om het einduur 

van de school aan te passen. Op maandag, dinsdag en 

donderdag eindigt de school om 15.30 uur.  

Op woensdag en vrijdag blij$ het einduur wel gelijk, nl. op 

woensdag om 11.25 uur en op vrijdag om 15.00 uur.  

We wachten nog op antwoord van de Vlinder over hoe de 

kleuters daar zullen geraken.  

 
 

• Noodopvang op woensdag 

In onze volledige planning van de organisa�e van de 

noodopvang en van het poetsen van alle lokalen, kunnen wij 

één persoon vrijmaken om de noodopvang in Ronsele te 

doen. Volgens het aantal kinderen dat momenteel gebruik 

maakt van de noodopvang is dit voldoende. Mochten er meer 

personen nodig zijn, dan zal de noodopvang op woensdag 

terug in de hoofdschool doorgaan. 

 

• Juf Pauline is terug 

Na de paasvakan�e is juf Pauline terug gestart. Zij zal de zorg 

van de oudste kleuters verder op zich nemen. Juf Febe hee$ 

een andere opdracht gekregen en zal dus niet meer op 

Ronsele ondersteunen gedurende de laatste schoolweken. 

 

 

Kleuterschool Dreef 
• Verschillende ingangen 

Aangezien we ouders zoveel mogelijk moeten spreiden, zullen 

de kleuters binnenkomen langs twee ingangen:  

∗ de kleuters uit Nest, Cezar, Pooh en Rikki komen binnen 

langs het hek aan de fietsenstalling kant Kruisdreef. Daar 

zullen pijlen en hekkens de weg wijzen. Als je vanop de 

parking komt, zal je dus via de Kruisdreef moeten gaan. Er 

zal een leerkracht aan het hek staan. U kan de pijlen 

volgen en weggaan langs de weg vooraan naast de parking.  

∗ De kleuters van Nemo, Maja, Uki, Jules en Kakelbont 

komen op school langs het hekken voorbij de 

kleuterschool (ook in de Kruisdreef). Dit hekken wordt 

normaal gebruikt door de fietsers van de lagere school. 

 

• Start van de schooldag 

U kan uw kleuter zoals al�jd afze1en vanaf 8.05 uur. U 

gebruikt hiervoor de ingang zoals hierboven beschreven. 

Er zal steeds iemand aan de schoolpoort staan. We maken 

een uitzondering voor de instappertjes. Deze ouders mogen 

mee tot bij de juf, mits zij een mondmasker dragen. We 

vragen ook om het afscheid zo kort mogelijk te houden.  

De kleuters zullen, als ze aankomen op school, de handen 

gaan wassen.  De school start om 8.40 uur. 
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• Behoud van de bubbels 

De klas is de bubbel. Om geen bubbels te mengen zijn er ook 

op de speelplaats verschillende zones gemaakt. Er zijn in de 

school ook verschillende �jds�ppen voorzien zodat alle 

kinderen de nodige speel�jd hebben. 

 

• A�alen van de kinderen 

Het aAalen van de kinderen gebeurt op dezelfde plaatsen als 

het brengen. Er zal telkens iemand aanwezig zijn om de 

kinderen en de ouders te begeleiden. 

‘s Middags kunnen de kinderen om 11.50 uur afgehaald 

worden. Op woensdag is dit om 11.25 uur. 

 

• Einde van de lesdag 

Om prak�sche redenen zijn we verplicht om het einduur van 

de school aan te passen. Op maandag, dinsdag en donderdag 

eindigt de school om 15.30 uur.  

Op woensdag en vrijdag blij$ het einduur wel gelijk, nl. op 

woensdag om 11.25 uur en op vrijdag om 15.00 uur.  

De kinderen worden opgehaald door De Vlinder. Op 

maandag, dinsdag en donderdag is dit pas om 16.00 uur.  

 

• Noodopvang op woensdag 

Op woensdag is er enkel noodopvang. We hebben deze dag 

nodig om naast de dagelijkse poetsbeurten alle klassen een 

grondige beurt te kunnen geven. Er zullen enkele 

leerkrachten zijn die voor de opvang instaan en de groepen 

worden zoveel mogelijk gerespecteerd. 

 

 

 



Lagere school 1ste, 2de en 6de leerjaar 
• Ingang en uitgang 

Voor de kinderen van het 1
ste

, 2
de

 en 6
de

 leerjaar blij$ de 

ingang en uitgang langs de nieuwbouw behouden. De 

fietsers kunnen hun fiets in de rekken op de parking van 

het secundair plaatsen. 

 

• Opvang voor en na de lessen  

Kinderen zijn welkom vanaf 8.05 uur. Vanaf een kwar�er 

voor de start van de les mogen zij naar de klas gaan.  

De kinderen worden na hun lesdag door de leerkrachten 

op de speelplaats opgevangen tot 16 uur. De kinderen die 

naar De Vlinder moeten, worden ook daar opgehaald. 

Gelieve enkel van deze opvang gebruik te maken indien 

echt nodig. 

 

• Middagpauze 

De speel�jden en de middagpauzes vallen voor elk 

leerjaar op andere momenten. De middagpauze werd 

ingekort tot 45 minuten. Binnen deze �jd eten de 

kinderen samen met de juf of de meester hun 

boterhammen op in de klas. Daarna is er nog een korte 

speel�jd. Er is dus geen �jd om naar huis te gaan over de 

middag!  

Alle kinderen dienen hun boterhammen en een drankje 

mee te brengen!  
 

• Start en einde van de lessen 

Om zoveel mogelijk afstand te kunnen bewaren bij de 

start en het einde van de lessen, zijn de begin- en 

einduren per leerjaar aangepast. 

Hieronder vindt u een overzicht. 

 

1
ste
 leerjaar  

∗ Start lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.25 uur 

∗ Einde lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag: 15.30 uur 

Vrijdag: 15.00 uur 

 

 

 

 

2
de
 leerjaar  

∗ Start lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.40 uur 

∗ Einde lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag: 15.45 uur 

Vrijdag: 15.15 uur 

 

6
de
 leerjaar  

∗ Start lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.55 uur 

∗ Einde lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag: 16.00 uur 

Vrijdag: 15.30 uur 

 

 

Lagere school 3de, 4de en 5de leerjaar 
• Ingang en uitgang 

Alle kinderen van het 3
de

, 4
de

 en 5
de

 leerjaar dienen de school 

binnen te komen en te verlaten via het automa�sche hekken 

aan het secretariaat. Kinderen die met de fiets komen, 

kunnen ook via die weg de school betreden met hun fiets aan 

de hand. Ze gebruiken de fietsenstalling op de speelplaats van 

de lagere school.  

U zal merken dat er op het pad naar het secretariaat enerzijds 

éénrich�ngsverkeer is en dat er twee stromen zijn nl. kleuters 

(links) en kinderen uit 3-4-5 (rechts). Gelieve niet tegen de 

rich�ng in te gaan of in de verkeerde stroom (links/rechts) te 

stappen. 

 

• Opvang voor en na de lessen  

Kinderen zijn welkom vanaf 8.05 uur. Vanaf een kwar�er voor 

de start van de les mogen zij naar de klas gaan.  

De kinderen worden na hun lesdag door de leerkrachten op 

de speelplaats opgevangen op het graspleintje tot 16 uur. De 

kinderen die naar De Vlinder moeten, worden ook daar 

opgehaald. 

Gelieve enkel van deze opvang gebruik te maken indien echt 

nodig. 

 

 

 

CoronaMartinusSprokkel Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2019-2020 
4 juni 2020 Handen vol hoop 

 

• Middagpauze 

De speel�jden en de middagpauzes vallen voor elk leerjaar op 

andere momenten. De middagpauze werd ingekort tot 

45 minuten. Binnen deze �jd eten de kinderen samen met de 

juf of de meester hun boterhammen op in de klas. Daarna is 

er nog een korte speel�jd. Er is dus geen �jd om naar huis te 

gaan over de middag!  

Alle kinderen dienen hun boterhammen en een drankje mee 

te brengen!  
 

• Start en einde van de lessen 

Om zoveel mogelijk afstand te kunnen bewaren bij de start en 

het einde van de lessen, zijn de begin- en einduren per 

leerjaar aangepast. 

Hieronder vindt u een overzicht. 

 

3
de
 leerjaar  

∗ Start lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.25 uur 

∗ Einde lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag: 15.30 uur 

Vrijdag: 15.00 uur 

 

4
de
 leerjaar  

∗ Start lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.55 uur 

∗ Einde lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag: 16.00 uur 

Vrijdag: 15.30 uur 

 

5
de
 leerjaar  

∗ Start lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.40 uur 

∗ Einde lessen 

Maandag, dinsdag, donderdag: 15.45 uur 

Vrijdag: 15.15 uur 

 

 


