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Beste ouders 

 

De vakantie loopt langzaam op zijn eind. Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een 

deugddoende vakantie. Op 1 september mogen wij alle leerlingen, zonder mondmasker, 

voltijds aan onze school verwelkomen en daar zijn wij heel blij om! De eerste 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn reeds getroffen. Wij willen jullie dan ook op 

de hoogte brengen betreffende de verwachtingen voor het nieuwe schooljaar. 

 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VANAF WOENSDAG 1 SEPTEMBER  

  

Breng- en afhaalmomenten:   
• Brengen van de kinderen:  

1ste- 2de- en 3de leerjaar komt aan in de mate van het mogelijke via het Ichterplein. 
Leerlingen die met de fiets naar school komen plaatsen hun fiets in de daarvoor 
voorziene fietsenstalling en komen naar de speelplaats via de fietsenstalling.   
4de- 5de- en 6de leerjaar komt aan via de tussenparking. Leerlingen die met de fiets 
naar school komen plaatsen hun fiets in de daarvoor voorziene fietsenstalling en 
komen naar de speelplaats via de fietsenstalling.  

• Afhalen van de kinderen  
1ste- 2de- en 3de leerjaar wordt afgehaald aan de grote poort van het Ichterplein.   
4de- 5de- en 6de leerjaar wordt afgehaald aan de grote poort van de tussenparking.   
Er is dus geen doorgang meer mogelijk over de speelplaats van het ene naar het 
andere gebouw. De kinderen kunnen zich wel vrij verplaatsen over de verschillende 
speelplaatsen. 

• Thuisrijen worden georganiseerd voor alle leerlingen.  
• De begin- en einduren van de schooldagen blijven hetzelfde.    
• Ouders houden zelf de nodige afstand van elkaar en dragen een mondmasker. 
• Ouders die graag een juf of meester spreken kunnen altijd de leerkracht die toezicht 

heeft op de speelplaats aanspreken. Hij/zij zal jullie verder helpen. Ook is het steeds 
mogelijk om de leerkracht telefonisch en via mail te bereiken. Ondanks de 
veiligheidsmaatregelen willen we er toch voor jullie zijn. 
 
Klasorganisatie:   

• De leerlingen krijgen een vaste plaats in hun klas. 
• Er wordt op vaste tijdstippen veel aandacht besteed aan de handhygiëne. Kinderen 

gaan na elke speeltijd steeds de klas binnen via een handenwasstraat.   
• Onze lokalen worden goed verlucht en volgens de veiligheidsvoorschriften 

onderhouden en indien nodig gedesinfecteerd.    
• Leerkrachten dragen een mondmasker alleen wanneer de afstand niet kan 

gegarandeerd worden.   
• Organiseren van lessen, activiteiten, … in open lucht wordt aanbevolen. 
• Als een kind ziek is, worden de ouders onmiddellijk verwittigd.   



• De lessen lichamelijke opvoeding en het schoolzwemmen kunnen doorgaan. Wel 
sporten we zo veel mogelijk buiten. Een mondmasker is niet verplicht tijdens het 
sporten. 
 

Organisatie speeltijden en middagtoezicht:   

• De speeltijden worden voor alle klassen gelijktijdig georganiseerd. De leerlingen 
mogen gebruik maken van de speeltuigen en speelgoed in openlucht. De toestellen 
hoeven niet na ieder gebruik gereinigd te worden. 

• Tijdens de middagpauze: 
- in de eetzaal heeft elke leerling een vaste plaats; 
- wordt er bij mooi weer buiten gegeten; 
- kunnen er op vaste tijdstippen drankjetons en drank worden gekocht. 

• Kinderen mogen ’s middags thuis gaan eten.   
• De drinkfonteinen zijn afgesloten.  

 

De schoolwerking tijdens de eerste weken van september: 

• Op zondag 29 augustus kunnen wij met de nodige veiligheidsmaatregelen onze 
nieuwe leerlingen van het 1ste leerjaar verwelkomen op een opendeurdag.   

• Tijdens de eerste schooldag, op de speelplaats van de onderbouw, zal er voor alle 
leerlingen en hun nieuwe leerkracht een welkomstmoment zijn.   

• De infoavonden zullen op een veilige wijze worden georganiseerd. Wij gaan jullie 
hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

 

Activiteiten: 
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen,…) zijn toegelaten 
conform de regels zoals deze gelden van de samenleving (cultuur, sport, jeugd,…). 
  
En wat met traktaties?  
Mag een jarige leerling nog wel trakteren in deze coronatijden?  
Uiteraard. Het zou jammer zijn moest dat niet meer kunnen. Het moet natuurlijk wel veilig 
blijven. Zorg daarom vooral voor de nodige handhygiëne.  Zelfgemaakte lekkernijen mogen 
jammer genoeg niet.   
 

 

 

 

 

Lieve kinderen en ouders, 

wij wensen jullie nog enkele fijne laatste vakantiedagen toe en we kijken er naar uit om jullie 

in september terug te ontmoeten op onze school. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten  

Namens directie en leerkrachten 


