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Beste ouders, 

Beste leerlingen, 

 

Samen met jullie kijken wij uit naar de tweede fase van de herstart!  

 

Hierbij de praktische afspraken :  

om alles zo veilig mogelijk te organiseren hebben we  

besloten om met verschillende start- en einduren te werken:  

dank voor jullie begrip en medewerking.  
(breng gerust kinderen van het 1ste lj vroeger als broer/zus om 8.35u start –  

zij wachten onder het afdak)  

 

6de leerjaar 
 
De leerlingen van het 6de lj blijven de vroegere afspraken van toekomen volgen -  ’s morgens de 

handhygiëne in 2 groepen blijft, nadien gaan ze naar hun eigen klas. Om 8.35u starten de lessen (kom 

niet te vroeg!), om 15.20u stoppen zij en verlaten ze de school via de fietsenrekken. 

 

5de leerjaar 
 
De leerlingen van het 5de lj komen binnen langs de fietsingang en verzamelen op het grasplein (oranje 

bubbel). Om 8.35u wassen zij hun handen aan de buitentoiletten en gaan langs de centrale inkom naar 

hun klas. Om 15.20u stoppen de lessen en verlaten ze de school via de fietsenrekken. 

 

4de  leerjaar 
 

De leerlingen van het 4de lj komen binnen langs de fietsingang en verzamelen op het grasplein (paarse 

bubbel). Om 8.35u gaan zij binnen langs de sporthal. Om 15.30u stoppen de lessen en gaan zij langs de 

speelplaats naar de fietsenrekken. De leerlingen die afgehaald worden wachten op de speelplaats 

(paarse bubbel, kant van de caravan) 

 

 

3de leerjaar  
 

De leerlingen van het 3de lj die met de fiets komen, zetten hun fiets in de fietsenrekken en komen 

langs de houten poort op de speelplaats. Zij spelen in de blauwe bubbel naast de toiletten. De 

leerlingen die met de auto gebracht worden, komen langs de gewone ingang op de speelplaats. De 

lessen starten om 8.35u en stoppen om 15.40u. De fietsers gaan naar de fietsenrekken en sluiten aan 

bij de fietsrij. De leerlingen die afgehaald worden wachten in hun blauwe speelplaatsbubbel. 
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6de lj : 8.35u – 15.20u 

5de lj : 8.35u – 15.20u 

2de lj : 8.35u – 15.20u 

4de lj : 8.35u – 15.30u 

3de lj : 8.35u – 15.40u 

1ste lj : 9u – 15.20u 
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2de leerjaar 
 

De leerlingen van het 2de lj blijven de vroegere afspraken van toekomen volgen. Zij verzamelen in de 

geel/rode bubbel (kant van de caravan). Hun lessen beginnen om 8.35u en eindigen om 15.20u in hun 

speelplaatsbubbel. 

 

1ste   leerjaar 
 

De leerlingen van het 1ste lj blijven hun vroegere afspraken van toekomen volgen. Zij starten pas om 

9u. Zij verzamelen in de groen/gele bubbel (kant van de toiletten). ’s Avonds stoppen zij om 15.20u 

in hun speelplaatsbubbel. 

 

 

Afspraken die voor alle klassen gelden: 
 Alle leerlingen blijven de hele dag in hun klasbubbel. Wij vragen u om hen zo laat mogelijk te 

brengen en – indien mogelijk – ’s middags thuis te gaan eten. Anders brengen ze boterhammen 

én hun eigen drank mee. 

 Voor de speeltijd brengen onze leerlingen een flesje water en een koek of een stuk fruit mee,  

 Heel wat kinderen zijn jarig geweest of gaan nog verjaren. Enkel apart verpakte traktaties 

zijn toegestaan. 

 Ouders komen NIET op de speelplaatsen. Zij wachten op de afgesproken plaatsen met 

inachtneming van de afstandsregels. Indien ouders toch op de speelplaats komen, moeten zij 

een mondmasker dragen.  

 De fietsenrij ’s avonds wordt gevormd door de verschillende klasbubbels achter elkaar. 

 Gelieve bij het afhalen rekening te houden met deze fietsrij. Denk aan de afstand, houd alles 

veilig! 

 OP WOENSDAG  EN VRIJDAGNAMIDDAG ER GEEN SCHOOL, ENKEL NOODOPVANG : 

inschrijven via de website  - ingang via de kleuterschool 

 

Wij wensen jullie een goed, nieuw begin  

 

 

De directie, Ingrid Lauryssens 

Alle juffen, meesters, kleuterjuffen, poetspersoneel, secretariaat,….. 

 

      Met andere woorden :  het ganse Mariagaarde-team! 


