
 

 

Beste ouders, 

 

Wij zijn blij dat er eindelijk wat duidelijkheid is voor de opstart van de scholen. We zijn er 

klaar voor en kijken er naar uit om er – samen met jullie (op een veilige manier) – terug in te 

vliegen ! 

 

Na goedkeuring van onze risicoanalyse starten wij als volgt :  
 

Vrijdag 15 mei  
 
6de leerjaar :  

een halve dag van 8.35u – 11.50u 

2 groepen : juf Hilde en juf Christel (de juffen wisselen van groepen) in klas 6A en klas secundair boven 

Hun in- en uitgang langs de rechtse deur op de speelplaats 

2de leerjaar :  

een halve dag van 8.35u tot 11.50u 

2 groepen : juf Ria en juf Annemie (de juffen wisselen van groepen) in klas 2A en klas zorg van juf Christel 

Hun in- en uitgang langs de centrale deur 

 

 Deze leerlingen gaan om 11.50u naar huis (in nood naar de aparte opvang – inschrijven via de 

website) 

 

1ste leerjaar :  

een hele dag van 9u tot 12.15u en van 13.20u tot 15.40u 

2 groepen : juf Hilde en juf Brigitte (de juffen wisselen van groepen) in klas 1A en zorgklas juf Brigitte 

Hun in- en uitgang langs de centrale deur 

 

 Leerlingen van het 1ste lj eten in de klas, zij brengen gewoon hun boterhammen én hun drinken 

mee. 

 

De speeltijden gebeuren tot nader orde apart in de groepen.  

Toiletten en fietsenrekken worden per klas aangewezen.  

Zeep en handgel is voor iedereen voorhanden. 

Leerkrachten dragen in de klas en bij dicht contact met de kinderen een 

mondmasker. Ouders komen niet op de speelplaats en in de gebouwen, 

zij volgen de richtlijnen die uithangen. 
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In de klas is er eerst aandacht voor de leerlingen zelf: hoe voelen zij zich , wat voor tijd is 

het geweest,… zij kunnen hun verhaal kwijt. Gezamenlijke afspraken worden overlopen… 

en dan gaan zij rustig aan het werk.  

Kleuters en leerlingen van andere leerjaren volgen thuis hun activiteiten verder, voor 

noodopvang schrijven zij zich in via de website ( indien mogelijk ten laatste op vrijdag voor 

de nieuwe week – zo kunnen wij alles veilig organiseren)) 
 

De volgende weken is de regel : 
 

6de leerjaar :  
 maandag, dinsdag, woensdag en donderdag : telkens een halve dag (op vrijdag is er geen les) 

2de leerjaar : 
  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : telkens een halve dag (op woensdag is er geen les) 

1ste leerjaar :  
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : telkens een hele dag van 9u – 15.40u (op woensdag is er 

geen les) 

 

’s Morgens komen alle leerlingen van de noodopvang langs de kleuterschool binnen. 

Leerlingen van de lagere school in noodopvang plaatsen hun fiets in de fietsenrekken van 

de kleuters.  

De kinderen die les krijgen komen gewoon langs de lagere school. 

 

Op dit moment weten we niet hoe de werking van Pinkeltje zal verlopen. We houden u op 

de hoogte. Indien mogelijk, laat uw kinderen zo laat mogelijk naar school komen. 

 

Gelieve morgen, vrijdag 8 mei, de noodopvang voor volgende week in te vullen. 

Let op :  

 vrijdag 15 mei: noodopvang NIET invullen voor leerlingen die les krijgen WEL de 

namiddag invullen indien de leerlingen van het 2de of 6d lj in de noodopvang moeten 

blijven 

 Leerlingen van het 1ste, 2de en 6de lj die NIET naar de lessen komen, verwittigen de 

school + de reden van afwezigheid via directie@vbsmariagaarde.be 

 

 

Wij willen u zo snel en zo concreet mogelijk informeren : dit betekent dat er nog wijzigingen 

kunnen volgen. Ook de leerkrachten kunnen nog wisselen daar niet iedereen voltijds werkt. 

Samen zoeken we naar de veiligste, de beste manier om opnieuw te beginnen.  

Veel gezonde moed voor iedereen, 

 

De directie, Ingrid Lauryssens 


