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Beste ouders 
 
Zoals jullie reeds vernamen in de media mogen de scholen gedeeltelijk herstarten vanaf 15 mei. 
Deze herstart zal gebeuren in kleine groepen en onder strikte (corona)voorwaarden.  
 
Volgende regeling werd door de school getroffen: 
 

1. Eerste, tweede en zesde leerjaar herstarten op vrijdag 15, maandag 18 en dinsdag 19 mei. 

 

Voor het zesde leerjaar starten de lesactiviteiten om 8.15 uur en eindigen de lessen om 15.00 uur. 

Voor het tweede leerjaar starten de lesactiviteiten om 8.45 uur en eindigen de lessen om 14.00 uur. 

Voor het eerste leerjaar starten de lesactiviteiten om 9.15 uur en eindigen de lessen om 14.30 uur. 

 

2. Vanaf 25 mei en tot nader order organiseren we lesactiviteiten op volgende dagen: 

 

Voor het zesde leerjaar op donderdag en vrijdag  (start om 8.15 uur – einde om 15.00 uur) 

Voor het tweede leerjaar op maandag, dinsdag en vrijdag (start om 8.45 uur – einde om 14.00 uur) 

Voor het eerste leerjaar op maandag, dinsdag en donderdag (start om 9.15 uur – einde om 14.30 uur) 

 

3. Iedere klas zal opgesplitst worden in twee groepen. Er zijn geen warme maaltijden op school. Kinderen 

brengen boterhammen, fruit en drankjes zelf mee. Mondmaskers voor de kinderen zijn niet verplicht. 

 

4. Ouders betreden de school niet of toch minimaal. Leerlingen worden gebracht en opgehaald langs 

volgende ingangen: 

 

Centraal hek: kinderen 1A (juf Regina), kinderen 2A  (juf Brooke), kinderen 6A (juf Sandra) 

Hek tussen school en huis: kinderen 1B (juf Isabeau), kinderen 2B  (juf Rani), kinderen 6B (juf Silke) 

Hekken parking Delhaize en Vondelbaantje blijven gesloten. Gelieve de regels van social distancing te 

bewaren bij het brengen en afhalen van jullie kind. Ouders vormen een rij op de stoep achter het hek 

en respecteren de afstand van 1.5 meter.  

 

5. Afstandsonderwijs blijft behouden voor derde, vierde en vijfde leerjaar en voor de kleuters. 

 

6. Onder voorbehoud (moet nog bevestigd worden door het gemeentebestuur): Vanaf woensdag 13 mei 

zal de noodopvang op woensdag de volledige dag doorgaan in “De Pagadder” te Haaltert. Voor info of 

aanmelden bel 053/858657.  

 

We hopen op een goede gezondheid voor ieder van jullie en op een snelle normalisatie van het dagelijks 

leven .  

 

Vriendelijke groet 

Marianne Rottiers en Jan Van Nerom 

          


