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        27/05/2020 

 

Beste leerlingen en ouders 

Vrijdagavond kwam de minister met het nieuws dat alle leerjaren en kleuterscholen 

terug naar school kunnen vanaf dinsdag 2 juni 2020 (maandag is een feestdag ). Leuk 

dat dit terug kan, we kijken ernaar uit om iedereen terug te zien! 

Maar: veiligheid boven alles, en ook nu moeten we rekening houden met alle 

richtlijnen en voorschriften van de Veiligheidsraad.  

 

Gewoon starten als voorheen zal nog niet lukken. We moeten immers rekening  

houden met afstand houden, met klasbubbels, met toiletbezoeken.  

Maar deze problemen zijn er om aangepakt te worden en dus hebben we weer 

volop gepuzzeld en gepland om alles in goede banen te leiden. We wachten nog op 

groen licht van de Veiligheidsraad op woensdag 27/05/20. 

 

Juf Peggy of juf Gerda zorgen voor de peuters op woensdag. Juf Anita is de nieuwe kinderverzorgster op 

woe., do. en vr. voormiddag.  

Juf Taïssa vervangt juf Karen en zal alle dagen aanwezig zijn om de kleuters van K1B mee te begeleiden in 

de zorgklas boven. 

Hieronder vindt u de dagplanning. Gelieve zich hier strikt aan te houden.  

De groene poort gaat op slot tussendoor.  

Dagplanning:  

8.15 – 8.45:   Brengen van de kleuters langs de grote groene poort.  

   Volg de pijlen en houd afstand.  

11.30 – 11.50:   Start van de middagpauze. Afhalen kleuters die thuis gaan eten.  

   K1 om 11.30 – K2 om 11.40 en K3 om 11.50 aan de groene poort.  

12.45 – 13.15:   Terugbrengen thuisetende kleuters langs de groene poort. 
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15.25 (woe. 12.00):  Afhalen kleuters aan aparte uitgangen. Kijk naar de afstandskruisjes en schuif  

   aan. Als de juf u ziet, zal ze uw kind sturen. Stap door en maak de weg vrij voor de 

   volgende ouder.  

    K1A + K1B aan groene poort  

    K2 aan houten poort aan de achterzijde  

    K3 aan de witte voordeur 

Broers en zussen kunnen samen naar huis. Dit spreken we af met de kleuterjuf.  

 

Volwassenen dragen een mondmasker. De kleuterjuffen hoeven geen masker te 

dragen in de klas , omdat ze in hun eigen bubbel blijven.  

Laat de kleuter thuis de handen wassen en naar het toilet gaan voor je naar school 

komt en als je terug thuis komt.  

 

De kleuters laten hun koek, drank en brooddoos in de boekentas zitten. We eten zoveel mogelijk buiten in 

openlucht en in de schaduw. Bewegingsopvoeding zal doorgaan met de eigen klasgroep op de vaste 

tijdstippen in de turnzaal of in openlucht.  

De verjaardagskoffer wordt niet meer meegegeven. Er wordt ook gevraagd geen verjaardagstraktatie mee 

te geven met uw kind, deze worden uit veiligheidsoverwegingen niet meer uitgedeeld. 

 

Graag willen we vragen dat de kleuters die ’s middags naar huis kunnen gaan om te eten, dit ook doen. 

We kunnen jammer genoeg nog niet rekenen op onze middagtoezichters.  

Het moet voor iedereen haalbaar blijven: voor kinderen, ouders en school.  

 

Nog even volhouden… en daarna terug naar school!  

Het lijkt wel terug 1 september. Het wordt zeker een fijn weerzien met de klas, 

de juffen en de school.   

 

Welkom terug!   

 

Het kleuterschoolteam 

 


