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         Schelle, 05 juni 2020 
Geachte ouders, 

vandaag is de preventie-adviseur op bezoek geweest en heeft deze de goedkeuring gegeven om op 
te starten. 

  

Kleuterschool 

Onze kleuterschool start volledig (van maandag t.e.m. vrijdag) op en dit in de volledige klasgroepen. 
Dit wil zeggen dat er in de kleuterschool geen noodopvang wordt georganiseerd en dat er ook geen 
pretpakketten voor thuis worden voorzien. Na navraag bij ouders en bij onze kleuterjuffen hebben we 
besloten om voor de volledige opstart te gaan. Uiteraard houden we rekening met bezorgde ouders en 
verplichten we niemand om de kleuter naar school te sturen. Echter motiveren we u om uw kleuter 
nog te kunnen laten genieten van de laatste weken school. We volgen de richtlijnen inzake veiligheid 
strikt op en ons poetspersoneel zorgt ervoor dat alle lokalen (ook sanitair) dagelijks gereinigd worden. 

De kleuters worden tussen 08u00 en 08u30 gebracht naar de kleuterpoort waar ze onder begeleiding 
van de juffen desinfecterende gel op de handen krijgen en het juiste pad (aangegeven via zwarte tape 
en cijfers/letters) volgen naar hun eigen kleutergroep. Onze instappertjes en 1ste kleuters gaan 
onmiddellijk naar de klas. De 2de en 3de kleuters verzamelen in een aparte zone op de speelplaats. 

De kleutergroepen worden niet gemengd doorheen de ganse dag. Speeltijden en middagpauzes 
gebeuren op aparte momenten. Broers en zussen uit andere klassen zullen elkaar in de loop van de 
schooldag niet zien. Mogen we u wel vragen daar de kleuters veel buiten vertoeven om aangepaste 
(regen)kledij te voorzien. 

U kan uw kleuter komen halen tussen 15u00 en 16u00. Onze kleuterjuffen brengen uw kleuter naar de 
kleuterpoort. Na 16u00 wordt uw kleuter overgedragen aan de gemeentelijke opvangdienst 
'Schellebel’', die ook op onze school georganiseerd wordt. 

Mogen we u vragen dat u als ouders bij het brengen en halen van de kleuter een mondmasker wil 
dragen. De ouders betreden de school niet. 

Lagere school 

Na een succesvolle opstart voor leerjaren 1, 2 en 6 slaan we dezelfde weg in voor onze leerlingen van 
3, 4 en 5. Dit wil zeggen dat uw zoon/dochter les krijgt op maandag + donderdag of dinsdag + vrijdag ! 
Op woensdag wordt er geen les gegeven en is er enkel opvang. Er wordt dus niet meer voorzien in 
thuisonderwijs voor leerlingen die niet naar school komen. De dagen waarop uw kind geen les heeft 
en aldus in de opvang of thuis vertoeft, werkt uw kind aan leerstof die hij/zij opgedragen krijgt tijdens 
de lesdagen. 

De leerlingen van 1, 2 en 6 kennen de werkwijze en mogen bij het betreden van de school langs de 
juiste traphal rechtsreeks naar hun eigen klas waar de juf/meester hen opvangt. 



De leerlingen van 3, 4 en 5 verzamelen op de voorspeelplaats bij hun eigen juf of meester en starten 
met een onthaaldag. De daarop volgende lesdagen gaan ze bij het betreden van de school langs de 
juiste traphal rechtstreeks naar hun eigen klas waar de juf/meester hen opvangt. 

De leerlingen van de noodopvang verzamelen op de achterspeelplaats waar de leerkracht(en) hen 
opwacht(en). 

We volgen de richtlijnen inzake veiligheid strikt op en ons poetspersoneel zorgt ervoor dat alle lokalen 
(ook sanitair) dagelijks gereinigd worden. 

U kan uw kind komen halen tussen 15u00 en 16u00. U kan dit via onze beide poorten doen. Onze 
leerkrachten brengen uw kind naar de poort. Voor leerlingen die alleen naar huis gaan, voorzien we 
om 15u30 de gekende begeleide rijen. Na 16u00 wordt uw kind overgedragen aan de gemeentelijke 
opvangdienst 'Schellebel’', die ook op onze school georganiseerd wordt. 

Mogen we u vragen dat u als ouders bij het brengen en halen van de kind een mondmasker wil 
dragen. De ouders betreden de school niet. 

  

Toetsen, rapport, recepties en oudercontacten 

U vraagt zich wellicht af hoe het einde van het schooljaar georganiseerd wordt. Wel rond deze materie 
zijn we volop aan het overleggen. U krijgt hierover zeker nog informatie via een algemeen schrijven of 
via de eigen kleuterjuffen of via de eigen klasleerkrachten. 

  

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet de eigen kleuterjuffen, de eigen klasleerkrachten, het secretariaat 
en/of de directie te contacteren. 

  

Mvg, 

Waarnemend directeur 

Dhr. Pintens Sigi 


