
         

 

 

 

 

 

Richtlijnen bij de heropstart vanaf dinsdag 2 juni en/of vrijdag 5 juni 

Bekijk ons filmpje waarin wij de voornaamste richtlijnen uitleggen:  

Kleuters, eerste (L1 en L2) en tweede (L3 en L4) graad  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

Voormiddag School School Noodopvang School School 

Namiddag School School Noodopvang School School 

➢ Kleuters zitten in hun klas bij juf Grace en juf Wendy. Op vrijdag komt ook juf Laura.  

➢ De eerste graad zit in hun klas bij juf Annie en juf Els.  

➢ De tweede graad zit in de turnzaal bij juf Eva.  

 

Vijfde leerjaar  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

Voormiddag School School Noodopvang School School 

Namiddag School Noodopvang Noodopvang School Noodopvang 

➢ Het vijfde leerjaar zit in de refter.  

➢ Het vijfde krijgt in de voormiddag tot de speeltijd les van juf Sara en na de speeltijd van juf 

Lore. In de namiddag is er opnieuw juf Lore.  

Zesde leerjaar  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

Voormiddag School School Noodopvang School School 

Namiddag Noodopvang School Noodopvang Noodopvang School 

➢ Het zesde leerjaar blijft in hun klas.  

➢ Het zesde krijgt in de voormiddag tot de speeltijd les van juf Lore en na de speeltijd van juf 

Sara. In de namiddag is er opnieuw juf Lore.  

 

Op woensdag is er geen school en enkel noodopvang. 

Wij houden aan de gewone schooluren.  
 

Op school maken we strikt gescheiden contactbubbels per klasgroep en waar nodig per leerjaar.  

Alle maatregelen worden opgevolgd op het volledige schooldomein.  
 

De voornaamste praktische afspraken voor ouders: 
 

✓ Het voetpad voor de schoolingang: niet STILTAAN! 

✓ Kinderen worden bij het voetpad afgezet aan de oprit. Uitzondering mits toelating leerkracht 

aan de oprit: jongste kleuters die niet alleen durven verder gaan.  

✓ Kinderen betreden één per één de school en respecteren anderhalve meter afstand. Wij 

houden toezicht op de speelplaats, gangen en klassen. Kinderen wandelen onmiddellijk door 

naar hun klas, refter (L5) of turnzaal (L3&4) en volgen dan de richtlijnen van de juf.  

✓ Kinderen verlaten één per één de school. Als je je kind(eren) komt afhalen, wacht je niet voor 

de schoolingang (oprit). Wij begeleiden het buitengaan en het oversteken in de Veldhoek. De 

kinderen kunnen onmiddellijk veilig doorwandelen naar jullie. Er zijn wachtplaatsen voor de 

kinderen op de oprit, mocht je te laat zijn.  
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We kunnen geen warme maaltijden aanbieden. Kinderen nemen hun lunchpakket en gezonde 

tussendoortjes mee. Kinderen nemen hun drinkfles van thuis mee. 

Er is geen rijbegeleiding in Oostwinkeldorp.  

Op school voorzien wij al het nodige extra materiaal (bijv. handgel). Jullie hoeven dit niet te voorzien. 

 

De kleuterschool zal beweging krijgen door juf Els Piers op maandag en dinsdag.  

Voor de lagere school is het niet haalbaar om lessen beweging te organiseren. Juf Sara blijft wekelijks 

zorgen voor een tof idee dat jullie thuis kunnen doen. De leerkrachten zorgen voor 

bewegingsintegratie en doen ook tijdens de speeltijden bewegingsactiviteiten.  


