
 

 
              
 
 
Beste ouder(s)         27 augustus 2020 
 
De vakantie loopt op zijn einde. Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. 
Wij zijn heel blij de kinderen opnieuw op onze school te mogen verwelkomen. 
 
Zoals jullie via de media al wel vernomen hebben, starten de scholen op onder ‘code geel’. 
Dit betekent voor de basisscholen een bijna gewone opstart voor de kinderen, maar wel met 
verhoogde aandacht voor handhygiëne. 
De schooluren zijn terug zoals voorheen. De school start voor iedereen om 8.30 u. en eindigt op 
maandag en dinsdag om 16.00 u., op woensdag om 11.15 u. en op donderdag en vrijdag om 15.35 u. 
 
De coronamaatregelen laten ons jammer genoeg niet toe,  jullie als ouders, toegang te verlenen tot de 
school. 
Enkel voor de ouders van nieuw startende peuters maken we op 1 en 2 september een uitzondering. 
 
Het brengen en afhalen van de kinderen zal gebeuren via de parking. Zorg daar ook steeds voor de 
veilige afstand  van 1.50 meter. 
Het dragen van een mondmasker blijft verplicht. 
 
Aan de grote zwarte poort zal een dispenser staan om de handen te ontsmetten. 
Gelieve jullie kinderen er attent op te maken dat zij bij het binnenkomen van de school eerst de 
handen ontsmetten. 
 
Wij bieden vanaf dinsdag 1 september opnieuw warme maaltijden aan. 
In de eetzaal zullen het keukenpersoneel en de leerkrachten een mondmasker dragen. 
 
De openklasdag van zaterdag 29 augustus wordt geannuleerd. Dit omwille van veiligheidsredenen 
in de coronaperiode. 
 
Ook onze infoavonden zullen we anders aanpakken. Meer informatie krijgen jullie in de loop van de 
volgende dagen. 
Noteer alvast: donderdag 3 september  leerjaar 3 en 4, maandag 7 september leerjaar 1 en 2, dinsdag 
8 september leerjaar 5 en 6 en woensdag 9 september kleuterklassen. 
 
De nieuwe fietsenstalling is klaar voor gebruik. Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen 
hun fietsen in de fietsenstalling tussen de school en de Vlasschuur. 
 
Kinderen die in de voor- of naschoolse opvang blijven, worden gebracht en afgehaald aan het 
zijpoortje van de polyvalente zaal. Opgelet: het dragen van een mondmasker is verplicht! 
 
Wie ’s middags naar huis gaat eten, gebruikt ook de kleine poort naast de polyvalente zaal. 
Ouders wachten aan de poort tot de kinderen worden gebracht. Ook dan is het betreden van de 
school verboden. 
 
Laten we samen werken aan en duimen voor een veilige opstart van het nieuwe schooljaar. 
 
Met vriendelijke groeten 
Directie en leerkrachten 
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