
         
 
 
 
 
 
 

UPDATE DONDERDAG 28 MEI 2020 “Heropstart alle klassen” 
  
Beste ouders 

 

De overheid besliste om gisteren nog enkele bijsturingen te doen. Wij volgen alles nauwkeurig op en 

maakten een grondige denkoefening voor onze school. Wij kiezen hierbij voor de veiligheid van alle 

kinderen en hun families, het welbevinden van alle kinderen in deze bizarre tijden en kwaliteitsvol 

onderwijs.  

 

Wij houden ons plan dat wij maandag hebben verstuurd. Hierbij kunnen wij voldoen aan onze 3 

prioriteiten. Wij blijven alle richtlijnen respecteren en geven de kinderen voldoende ruimte in hun 

lokaal en op hun vaste plek zoals wij het voorzien hebben. De kinderen krijgen zo ook tijd en ruimte 

om gewoon te worden aan de nieuwe zaken.  

 

Er is één aanpassing die wij moeten doorvoeren. Wij mogen het derde, vierde en vijfde leerjaar pas 

op vrijdag 5 juni verwelkomen. Wij kunnen wel voorzien in noodopvang voor deze kinderen. Hiervoor 

kun je nog inschrijven. Graag zo snel mogelijk. De juffen waren helemaal klaar om op te starten, maar 

sturen bij en mailen morgen nog info voor het afstandsleren tot vrijdag.  

 

➔ Dinsdag 2 juni verwelkomen wij de kleuters, kinderen van de eerste graad, het zesde leerjaar 

en de kinderen in de noodopvang. Vrijdag 5 juni verwelkomen wij alle kinderen! Vanaf dan is 

iedereen elke dag welkom behalve op woensdag. Dan is er enkel noodopvang. Het vijfde en 

zesde komt in de namiddag afwisselend (zie overzicht). 

 

Wij maakten voor jullie een beknopt overzicht van praktische richtlijnen die gelden op onze school. Je 

vindt dit document in bijlage bij deze mail. Bedankt om dit door te nemen en nauwkeurig op te volgen.  

Bereid de kinderen die voor het eerst naar school komen zeker voor op de richtlijnen. In dit filmpje 

worden deze allemaal uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=FWSUW78zltg  

Opgelet: in het filmpje zegt meester Pieter dat alle kinderen op 2 juni kunnen starten. De kinderen van 

de tweede graad en het vijfde leerjaar moeten jammer genoeg nog wachten tot vrijdag 5 juni.  

Het is spannend voor de kinderen die voor het eerst mogen starten. De ervaring leert ons dat ze het 

wel snel gewoon worden en zich goed voelen op school bij de juf en hun vriendjes. 

 

 

Bij deze mail bezorgen wij jullie ook de nieuwsbrief voor mei en juni en de activiteitenkalender voor 

juni.  

 

Elsje maakte voor de kinderen een nieuwe video. Zo kunnen ze opnieuw meedoen en mindfulness 

beleven. Veel plezier: https://www.youtube.com/watch?v=dUwsbyY71ok !  

 

Hopelijk kunnen jullie genieten van het voorspelde mooie weer in het verlengde weekend!  

Wij kijken uit naar het weerzien met alle kinderen volgende week en wensen hen een goede start! 
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Vriendelijke groeten 

Het Twinkelteam 

 

PS Voor opvang blijft alles hetzelfde de komende twee weken. 

Inschrijven en vragen stuur je rechtstreeks naar directie@basisschooloostwinkel.be. 

✓ Je mailt ten laatste op woensdag inschrijvingen voor de komende week.  

✓ Vermeld de na(a)m(en) van je kind(eren). 

✓ Vermeld de dagen waarop de kinderen naar de noodopvang (gewone schooluren) komen. 

✓ Indien voor- en/of naschoolse opvang nodig is, vermeld ook de dagen met de nodige uren(!). 
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