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Beste leerlingen en ouders      Steendorp, 28 mei 2020 
 
Woensdagavond is er eindelijk duidelijkheid gekomen van de Veiligheidsraad. Vandaag hebben 
we dus weer gepuzzeld om de nieuwe opstart mogelijk te maken voor alle lagere schoolkinderen 
vanaf vrijdag 5 juni 2020. 
Ouders wachten op de stoep en komen niet op de school. Indien dit toch nodig is, draagt u een 
mondmasker.  
 

Planning LS 
 
Di. 2 juni 2020 – do. 4 juni 2020  
  zie dagplanning voor L1, L2 en L6 + opvangleerlingen (idem als voorheen)  
 

Vrijdag 5 juni 2020 – dinsdagvoormiddag 30 juni 2020  
  alle klassen starten op  
 

Personeel:  
 
L1 : juf Elsy (vm.)/ juf Justine (do. en nm.) 
L2: juf Sabah / juf Kelly (do.) 
L3A: meester Johan 
L3B: juf Valérie 
L4: juf Kristine/juf Kelly (woe.) 
L5: meester Steven 
L6: juf Brenda / juf Nina 
Zorg: juf Kelly – juf Justine – juf Brenda 
Zorgco: juf Nina 
 

Dagindeling:  
 

 8.30: start les: klassen één voor één binnen 

 10.10: speeltijd in het juiste vak 

 10.25: stilstaan en klas per klas naar binnen 

 11.40: eten in de klas – lln. die thuis eten vertrekken (12.05 op woe.) 

 12.50: lln. die thuis eten, komen terug op school in hun vak 

 14.20: spelen in eigen vak 

 14.35: stilstaan in vak en per klas naar binnen 

 15.25: einde les: in vak gaan staan en per klas naar huis 
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Veiligheidsmaatregelen:  
o Alle lagere schoolkinderen blijven in dezelfde klasbubbel in hun vertrouwde 

klaslokaal. 
o Brengen en afhalen:  

 De leerlingen van L1 en L2 = KLEINE  koer in het juiste vak. 
 De leerlingen van L3, L4, L5 en L6 = GROTE koer in het juiste vak.  

o Afhalen: 
 L1 en L2: na elkaar de klas de verlaten en verzamelen in klasvak, 
 per klas de school verlaten. 
 L3 en L4: na elkaar de klas de verlaten en verzamelen in klasvak, 
 per klas de school verlaten. 
 L5 en L6: na belsignaal de school verlaten en naar huis gaan. 

o Eenrichtingsverkeer in de school blijft behouden(zie filmpje 
website): 
https://www.youtube.com/watch?v=hmIfzIMTnh0 

o Eten drinken:  
 Koek, fruit en drank en middagmaal eten in de klas 
 Wie naar huis kan gaan eten, graag doen.  
 12.00: spelen in het juiste vak onder toezicht van juf Tamara op KK en  

juf Carina op GK 

o Toiletbezoek: leerkrachten begeleiden de leerlingen 
 L1  beneden  om 10.00  om 14.10 (voor de speeltijd) 
 L2  boven   om 10.00  om 14.10 (voor de speeltijd) 
 L3A  boven   om 10.10  om 14.20 
 L3B turnzaal  om 10.10  om 14.20 
 L4  beneden  om 10.10  om 14.20 
 L5  boven   om 10.25  om 14.35 (na speeltijd) 
 L6  beneden  om 10.25  om 14.35  (na speeltijd) 

o Handen wassen / ontsmetten:   
Bij het starten van de dag (of ontsmetten) voor en na speeltijd / eten / toilet.  
Voor het ontsmetten van de eigen bank brengt iedere leerling een keukenrol mee.  

 L4 – L5 – L6: in de klas, in toilet en in de gang 
 L1 - L2: wasstraat op de kleine koer 
 L3: wasstraat op de grote koer 

o  Bewegingsopvoeding (turnen): 
  meebrengen turnzak: kledij, sportschoenen en springtouw 
 Zie uurroosters start schooljaar 2019-2020 

 
Dit wordt een blij weerzien. Samen maken we er een leerrijke maand van.  
 
Het lager schoolteam 

https://www.youtube.com/watch?v=hmIfzIMTnh0

