
 
 
 
Beste ouders, 
 
We zijn klaar om de school terug te openen.  En daar zijn we blij om!  
 
Om vanaf vrijdag alles in goede banen te leiden, geven we hierbij graag de nodige afspraken mee. 
We vragen met aandrang deze afspraken stipt na te leven.  Enkel wanneer we met z’n allen deze 
regels ter harte nemen, kunnen we het veilig houden voor onze leerlingen én leerkrachten. 
 
Brengen van leerlingen 
▪  We verwelkomen de leerlingen tussen 8.30 uur en 8.45 uur  
▪  Enkel de ingang aan de Grotestraat 18 wordt gebruikt  
▪  Je laat je spruit achter bij de verantwoordelijke leerkracht aan het eerste poortje van de   
    Grotestraat 18 
▪  Bij het betreden van de school, wast de leerling eerst de handen en gaat dan onmiddellijk naar de    
   klas waar de juf of meester de leerling opwacht   
▪  De lessen en noodopvang starten stipt om 8.45 uur 
▪  Ouders mogen het schoolterrein niet betreden 
 
Afhalen van de leerlingen 
▪  Ouders wachten in de Grotestraat op veilige afstand van elkaar, hou hierbij rekening met elkaar en 
    het verkeer 
▪  De klas komt met de klasleerkracht naar de Grotestraat vanaf 15.45 uur (of 11.50 uur voor het  
    zesde leerjaar) 
▪  Gelieve stipt aanwezig te zijn en onmiddellijk samen met je kind te vertrekken 
▪  Vragen over je kind?  De klasleerkracht is per mail bereikbaar en belt je indien nodig op.  
   Ook hier betreden de ouders de school niet 
 
Dagindeling 
▪  De school en noodopvang starten om 8.45 uur 
▪  De speeltijd gaat in de voormiddag door binnen de eigen klasbubbel 
▪  De lessen eindigen om 11.50 uur 
▪  De leerlingen eten in de eigen klas 
▪  Vanaf 12.10 uur mogen ze spelen op de speelplaats in hun eigen klasbubbel 
▪  De lessen starten opnieuw om 13 uur 
▪  In de namiddag is er een pauze voorzien in hun eigen klasbubbel 
▪  De lessen/noodopvang eindigen om 15.45 uur (ook op vrijdag) 
 
Afhalen van taken/materiaal voor kinderen die online les volgen of taakjes voor kleuters 
▪  Deze kunnen enkel afgehaald worden aan de Baron Van Caloenlaan 8 
▪  Gelieve aan te bellen 
 
Opvang 
▪  Deze kan u aanvragen met de aanvraagprocedure zoals vermeld in vorige brief 
▪  Als u inschrijft, gelieve je kind dan ook te brengen.  Is opvang toch niet nodig, graag de school 
    onmiddellijk verwittigen zodat wij dit plaatsje kunnen toewijzen aan een andere leerling 
▪  Voor en naschoolse opvang wordt ingericht door de Mallemolen, u krijgt hiervoor een afzonderlijk 
    schrijven van de Mallemolen.  Gelieve de inschrijvingen te bezorgen aan de Mallemolen.   
    De voor en naschoolse opvang, georganiseerd door de Mallemolen, gaat door op school om de 
    contacten te beperken 



Nog enkele aandachtspunten 
▪  Kinderen die een ganse dag naar school komen, brengen hun eigen lunchpakket mee alsook een  
    herbruikbare fles met water.  Vergeet ook geen stukje fruit voor de voormiddag en een koek voor 
    de namiddag 
▪  Graag uw kind een volle keukenrol meegeven.  Wij laten de kinderen immers regelmatig hun  
    handen wassen doorheen de dag.  Wij voorzien in school de nodige papieren handdoekjes  
    maar alle extra rollen zijn welkom 
▪  Leerlingen van de lagere school die naar de opvang komen, brengen indien mogelijk hun eigen  
    laptop en hoofdtelefoon mee.  Vergeet ook je boeken en schriften niet 
▪  Zieke kinderen komen niet naar school 
 
 
Lieve ouders, dit is een hele boterham.  Geen lekkere boterham met choco of een goed schelletje 
hesp… maar we proberen als Zeeboonteam deze boterham toch verteerbaar te maken.  
De maatregelen zoals afstand bewaren, mondmaskers dragen, alleen aan de bank zitten, … zullen 
ongetwijfeld een impact hebben op onze kinderen maar ondanks alles doen we ons uiterste best 
zodat onze leerlingen zich opnieuw thuis kunnen voelen op school.  
We zijn zo blij dat we onze leerlingen opnieuw mogen ontvangen.  
En als we nu samen goed alle richtlijnen correct opvolgen, kunnen we hopelijk spoedig al onze 
kinderen terug verwelkomen op school! 
 
Dank voor de opvolging. 
 
Vriendelijke groeten, 
Ann Merchiers 
directeur 
                                      


