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Beste ouders,  
 
De eerste week is achter de rug.  Er moest deze week nog wat gepuzzeld worden op school om 
alles coronaproof te laten verlopen nu iedereen weer op hetzelfde moment naar school komt.  
Vandaar dat we hier en daar nog wat zullen bijsturen. 
We merken echter dat onze kinderen zeer enthousiast zijn om naar school te komen en dat doet 
ons deugd!  De kinderen konden zelfs genieten van een eerste zwembeurt.  Bovendien mochten 
we ook 2 nieuwe leerlingen verwelkomen op onze school!  Tof he! 
 
Organisatie ‘s ochtends 

ü Kinderen die in de voorbewaking (7.50 - 8.15) moeten blijven, mogen door de ouders 
gebracht worden naar de klas waar er die ochtend voorbewaking is.  Dit zal aan de 
schoolpoort kenbaar gemaakt worden.  We vragen van de ouders bij het betreden van de 
school de handen te ontsmetten en het mondmasker te dragen. 

ü Indien de voorbewaking buiten plaatsvindt (juf staat aan de poort) mag u als ouder de 
school niet betreden en komt elk kind de school binnen via de witte poort. 

ü Vanaf 8.15 uur (of wanneer de voorbewaking buiten gebeurt) komen alle kinderen  de 
school binnen ZONDER OUDERS langs de witte poort. 

Gelieve de kinderen er attent op te maken dat ze hun handen ontsmetten vóór het betreden van 
de speelplaats. 
 
Organisatie ophalen van de leerlingen 
Vanaf maandag zal het ophalen van de kinderen op een andere wijze gebeuren dan de voorbije 
week.  U stapt de school binnen (na opening van de poort door een leerkracht) via de bruine 
poort (achteraan het straatje).  U volgt de aangegeven weg over de speelplaats en neemt 
ondertussen uw kinderen mee.   
We vragen u om door te stappen zodat u er geen opstropping kan ontstaan en de social distance 
gewaarborgd kan blijven.  Vervolgens verlaat u de school via de witte poort. 
 
De kinderen van de nabewaking kunnen afgehaald worden via de witte poort (op de speelplaats 
of in de klas).  
Ook hier vragen we opnieuw het mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten. 
 

 
Schoolfotograaf 
Dinsdag, 8 september komt de schoolfotograaf langs op school.  Naast klasfoto’s en foto’s met 
broers en zussen worden ook individuele foto’s gemaakt zoals in het verleden.   
De schoolfotograaf vraagt graag uw medewerking door;  

• Uw kind(eren) geen fluoriserende kledij te laten dragen.  

 
ANDERE ALGEMENE INFO 
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• Eventueel een haarborstel/kam mee te geven (vanwege hygiëne mogen wij geen 
borstel/kam voorzien of haren fatsoeneren). 

Zij zullen er alles aan doen om uw kind(eren) een leuk fotomoment te bezorgen!  Dit alles gebeurt 
volledig coronaproof volgens een protocol dat de goedkeuring gekregen heeft van het 
ministerie. 
 
Infoavond 
Ondanks Corona willen we jullie toch wel in levende lijve het reilen en zeilen vertellen van wat uw 
zoon/dochter nog allemaal te wachten staat het komende schooljaar.  We voorzien daarom per 
klas één moment dat zal doorgaan in de turnzaal.  De juf zal gedurende gedurende één uur 
trachten de nodige info te geven. 
Het is echter niet mogelijk om de juffen individueel te spreken over uw kind aangezien de juffen 
de ingenomen plaatsen dienen te ontsmetten voor de volgende groep of dag.  Dit kan echter wel 
door per mail een afspraak te maken waarna de juf u ofwel via de computer zal spreken of na 
afspraak op school. 
We kunnen dit alleen maar organiseren als u volgende maatregelen in acht neemt! 

ü Er wordt slechts één ouder toegestaan per leerling! 
ü De deelnemende ouder ontsmet aan de deur zijn/haar handen. 
ü De deelnemende ouder draagt een mondmasker zowel bij het betreden van de school als 

tijdens het infomoment. 
ü Bij het betreden van de zaal start u met het innemen van de lege plaatsen die zich het meest 

vooraan bevinden. 
ü Het verlaten van de zaal gebeurt steeds eerst door de ouders van de laatste rij. 
ü Het is verboden om binnen de schoolgebouwen voor of na het infomoment nog na te 

praten met vrienden, kennissen, … 

We organiseren dit moment op dinsdag 8 september.   
ü Voor het eerste leerjaar zal dit plaatsvinden om 18.30 uur. 
ü Voor het tweede leerjaar zal dit plaatsvinden om 20 uur. 

Aangezien we iedereen moeten registreren die de school binnenkomt, willen we vragen om 
uw aanwezigheid te bevestigen via onderstaand strookje.  Alvast bedankt! 
 
 

 Voor een nog efficiëntere communicatie tussen school, klas en ouders zal de 
lagere school ook dit schooljaar instappen bij “Gimme”.  Binnenkort meer 
daarover! 

 
Leerkrachten en directie 

 
"   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "    "   "   "   " 
 
Ik, …………………………………………………………………………………………….. 
mama of papa  van …………………………………………………………… klas……. 

O zal aanwezig zijn op de infoavond.   (gsm-nummer: ………………………) 
O kan niet aanwezig zijn op de infoavond  
 

Handtekening:  
     ………………………………………………………… 
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