
Beste ouders, 
 
De heropstart van de school komt dichterbij. Op maandag 18/5 gaan we van start.  
Jullie ontvingen al een mailtje van onze directie met enkele algemene richtlijnen.  
In deze mail krijg je nog wat meer info over de praktische organisatie. 
 
WANNEER 
Maandag: groep 1 
Dinsdag: groep 2 
Donderdag: groep 1 
Vrijdag: groep 2 
 
De dagen waarop de leerlingen niet op school zijn,  
werken ze zelfstandig aan de taken op Google Classroom. 
 
DAGVERLOOP 6C 
08u45: aankomst op school (niet vroeger) 
09u00: les 1 
10u30: pauze buiten 
10u45: les 2 
12:00: middagmaal in de klas (picknick + drankje van thuis) 
12u30: pauze buiten 
12u45: les 3 
14u15: pauze buiten 
14u30: les 4 
15u45: einde lesdag 
 
ORGANISATIE 
Aankomst 
De leerlingen komen aan op het uur dat ze verwacht worden (niet te vroeg). 
De fiets wordt in de fietsenstalling geplaatst op de aangeduide plaatsen. 
Elke klas heeft een eigen afgebakende speelzone op de speelplaats. 
We verzamelen in onze speelzone en maken een lange rij met 1,5m afstand onderling.  
De leerlingen gaan steeds in dezelfde richting naar de klas en gaan buiten langs een 
ander uitgang.  
 
Klasgebeuren 
De leerlingen krijgen een vaste plaats met voldoende afstand van de andere leerlingen. 
Jassen hangen de leerlingen aan hun eigen stoel, ook de boekentas gaat mee in de klas.  
Bij het aankomen en verlaten van de klas worden de handen gewassen en/of ontsmet. 
 
Pauzes 
De leerlingen krijgen tijd om iets te eten (fruit/groente/boterham) en te drinken in de klas, 
net voor de pauze.Daarna gaan de leerlingen naar het toilet en wassen de handen. 
De leerlingen maken gebruik van een vast toilet, dat dagelijks wordt gepoetst.  
Juf Ann (de turnjuf) zorgt voor een bewegingsaanbod tijdens de pauzes. 



Ook tijdens de pauze blijft een afstand van 1,5m de norm.  
 
Middagmaal 
‘s Middags eet iedereen verplicht in de klas zijn picknick op.  
Op warme dagen zijn koelelementen aanbevolen, aangezien de picknick in de klas wordt 
bewaard. Zorg voor voldoende drank, drankflessen bijvullen in de klas is niet mogelijk. 
 
Einde schooldag 
Na de les gaan de leerlingen zelfstandig naar huis. Er zijn geen rijen. 
Leerlingen die naar het Berenhuisje moeten,  
blijven onder begeleiding van de klasleerkracht tot het Berenhuisje hen komt ophalen (16u). 
 
MATERIAAL 
Wat voorzie je zelf?  

- eigen schrijfmateriaal (potlood, balpen, gom, lat) 
- eigen kleurpotloden/stiften van thuis 
- eigen oortjes/koptelefoon 
- eigen mondmasker (niet verplicht) 
- voldoende papieren zakdoekjes 

 
-> Dit mag op school blijven  
(als je thuis nog voldoende schrijfgerief hebt voor de andere dagen) 
-> Heb je dit niet thuis? Dan voorzien we in de klas vast materiaal voor de leerling.  

 
Welke schoolboeken breng je mee? 

- Wiskundeboek C en D (allebei!) 
- Neuzeneuzeboek 
- Taalboek C (nieuwe boek!) 
- Frans livre + cahier 
- Spellingboek 
- werkwoordenbundel 
- Werobundel ‘Onderweg naar morgen’ 
- kladschrift 
- Sterk Rekenwerk (wie dat heeft) 

 
-> Dit gaat ‘s avonds terug mee naar huis  
 
Op deze manier proberen we de heropstart zo veilig mogelijk te organiseren.  
Het zal even wennen zijn, maar we kijken er vooral naar uit om jullie kinderen terug ‘live’ te 
mogen verwelkomen.  
 
Heb je nog vragen of bedenkingen? Op donderdag 14/5 om 20u organiseren we een 
Google Meet voor de ouders (via het account van de leerlingen).  
Je bent welkom op dat moment om vragen te stellen indien je dat wenst.  
 
Met vriendelijke groeten, de juffen van het zesde  



 
 


