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Beste ouders 
 
Volgende regeling wordt door de school getroffen ingaand vanaf maandag 8 juni en tot nader order. 
 

A. Kleuteronderwijs 
 
Alle kleuters kunnen terug naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag 
blijft de school dicht. 
 

1. Peuterklas start om 9.00 uur en eindigt om 15.40 uur. Brengen en ophalen via het centrale 
hek aan de speelplaats vooraan. 

2. Eerste kleuterklas start om 9.00 uur en eindigt om 15.50 uur. Brengen en ophalen via het 
centrale hek speelplaats  vooraan. 

3. Tweede kleuterklas start om 9.00 uur en eindigt om 15.40 uur. Brengen en ophalen via het 
kleine hek tussen school en huis. 

4. Derde kleuterklas start om 9.00 uur en eindigt om 15.50 uur. Brengen en ophalen via het 
kleine hek tussen school en huis. 
 

We hebben er alle begrip voor mocht u er voor opteren in deze coronatijden uw peuter of jonge 
kleuter nog niet naar school te brengen. Het is ook mogelijk de peuters en jonge kleuters ’s middags 
af te halen, dit kan om 12.00 uur. De kinderen die ’s middags naar huis gaan, komen in de namiddag 
niet meer terug naar school.  
 

B. Lager onderwijs 
 

1. Het eerste leerjaar start om 8.45 uur en eindigt om 15.30 uur. Brengen en ophalen via het 
centrale hek speelplaats vooraan. (ook fietsers) 

2. Het tweede leerjaar start om 8.45 uur en eindigt om 15.30 uur. Brengen en ophalen via het 
kleine hek tussen school en huis. (ook fietsers) 

3. 3A (klas juf Eva) start om 8.30 uur en eindigt om 15.20 uur. Brengen en ophalen via het 
kleine hek tussen school en huis. (ook fietsers) 

4. 3B (klas juf Nancy) start om 8.30 uur en eindigt om 15.20 uur. Brengen en ophalen via het 
centrale hek speelplaats vooraan. (ook fietsers) 

5. 4A (klas juf Marleen) start om 8.30 uur en eindigt om 15.20 uur. Brengen en ophalen via het 
centrale hek speelplaats vooraan. (ook fietsers) 

6. 4B (klas juf Sanne) start om 8.30 uur en eindigt om 15.20 uur. Brengen en ophalen via het 
kleine hek tussen school en huis. (ook fietsers) 

7. Het vijfde leerjaar start om 8.15 uur en eindigt om 15.10 uur. Brengen en ophalen via het 
kleine hek tussen school en huis. (ook fietsers) 

8. Het zesde leerjaar start om 8.15 uur en eindigt om 15.10 uur. Brengen en ophalen via het 
centrale hek speelplaats vooraan. (ook fietsers) 

 

   

C. Algemeen 

 

1. Er zijn geen warme maaltijden op school. Kinderen brengen boterhammen, fruit en 

drankjes zelf mee. Mondmaskers voor de kinderen zijn niet verplicht. 

 



2. Aan elke klas wordt een kleur toegekend. Deze kleur zal bepalen in welk gedeelte van de 

school uw kind zich in de loop van de dag zal bevinden. De kleuren die reeds eerder 

toegewezen werden aan de deelgroepen van 1L, 2L en 6L konden voor deze nieuwe 

regeling spijtig genoeg niet behouden worden. De klastitularis laat u eerstdaags weten 

welke kleur aan de klas van uw kind werd toegewezen. Deel deze kleur zeker ook 

duidelijk mee aan uw kind zodat het bij de start op maandag 8 juni onmiddellijk naar het 

juiste vak op de speelplaats kan begeleid worden. We kunnen u al meegeven dat de 

kleuren groen en blauw de school langs het grote hek aan de speelplaats vooraan betreden 

en verlaten (ook de fietsers) en dat de kleuren geel en rood het kleine hek tussen de school 

en het huis als toegang/uitgang tot de school zullen gebruiken.  

 

3. Ouders betreden de school niet of toch minimaal. We maken een uitzondering voor 

peuters: u mag uw peuter tot aan de buitendeur van het kleutergebouw brengen. We 

vragen om hierbij de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en een mondmasker 

te dragen en willen u met aandrang vragen om snel afscheid te nemen. 

 

4. De hekkens aan de parking van de Delhaize en aan de speelplaats achteraan blijven 

gesloten.  

 

5. Gelieve de regels van social distancing te bewaren bij het brengen en afhalen van uw 

kind. Ouders vormen een rij op de stoep achter het hek en respecteren de afstand van 1.5 

meter. 

 

6. De school blijft gesloten op woensdag om alle lokalen grondig te kunnen reinigen. De 

noodopvang op woensdag zal voor alle kinderen de volledige dag doorgaan in de 

Pagadder in Haaltert.  

 

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op maandag 8 juni! 

 

Vriendelijke groet 

Marianne Rottiers en Jan Van Nerom 

 


