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Beste ouders 
 

Op 1 september starten de scholen in kleurcode geel wat wil zeggen dat iedereen naar school kan. 
Wij zijn alvast ontzettend blij en er klaar voor. 
Via deze brief wil ik jullie informeren over een aantal algemene richtlijnen, over geplande activiteiten 
en de wijziging in het einduur. 

 

Hoe houden we de school veilig? 
Voor de kinderen 

 Er zijn geen bubbels meer op school: gewone klasgroepen en  samen speeltijd 

 Handhygiëne en ventilatie blijven belangrijk. 

 Kinderen hoeven geen mondmasker te dragen. 

 Sanitair wordt 2x per dag gepoetst. Ook zullen klinken, schakelaars, trapleuningen, … 
1x per dag gepoetst worden. 

 Er is terug begeleiding van de fiets-en wandelrijen. 
Voor personeel 

 Alle personeelsleden dragen in de gebouwen een mondmasker.  

 Leerkrachten mogen hun mondmasker afzetten in de klas in hun veilige zone van 
8m². 

Voor ouders,… 

 Toegang tot de school kan enkel via de Molenstraat. 

 Mondmasker is verplicht. 

 Bij betreden school, handen ontsmetten en registreren 

 Aanmelden bij secretariaat of directie 

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

 Blijf niet praten aan poorten.  
 

Wat als je kind ziek is?  
 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan 
beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder 
thuis blijft leren. 

 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je 
dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die 
zal beslissen of je kind moet getest worden.  

 Bij besmetting wordt het CLB ingeschakeld. 
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Geplande activiteiten: 
 

* Kijkmoment op donderdag 27 augustus 
Dit gaat enkel door voor de kinderen en ouders van het eerste leerjaar. Jullie zijn welkom tussen 
18.00- 19.00 uur. We laten telkens 3 kinderen met ouders toe in de klas. Broertjes en zusjes kunnen 
we spijtig genoeg niet toelaten. Directie en zorgcoördinator zijn ook aanwezig voor vragen. 
Mondmasker is verplicht en de ingang is via de Banmolenweg. 
 
De andere kinderen verwelkomen we graag op dinsdag 1 september. We starten samen om 8.30 uur. 
 

 
* Infoavonden  

Verdere info volgt nog. 
 

* Ardennenklassen 
In fase geel mogen meerdaagse uitstappen doorgaan. De verblijfsplaats is helemaal corona-
proof om ons te ontvangen.  Ook hier zullen jullie tijdig alle nodige info over ontvangen. 
 
 
BELANGRIJKE WIJZIGING: 
De school zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen om 15.20 uur. Dit 
omwille van het proefproject ‘STOP’. 
 

Het STOP-principe wordt vaak gebruikt in het mobiliteitsbeleid om prioriteit te geven aan de zwakke 
weggebruikers waarbij vanuit volgende volgorde wordt gewerkt: 
 
Stappers (voetgangers) 
Trappers (fietsers) 
Openbaar vervoer 
Personenwagens 
 
Werking: 
 
Kinderen geven ’s morgens bij het binnenkomen van de school aan op 
welke wijze ze naar de school zijn gebracht (en/of afgehaald worden). 
Te voet, per fiets, per bus of per auto.  
 
Bij het eindigen van de schooltijd verlaten de kinderen de school via het  
STOP-principe d.w.z.  
eerst mag de groep voetgangers de school verlaten,  
daarna de fietsers,  
daarna de busreizigers (niet van toepassing) 
en pas daarna de kinderen die afgehaald worden door de auto. 
 
De verkeersveiligheid verhoogt gezien de zwakkere weggebruikers reeds vertrokken zijn wanneer de 
auto’s hun intrede maken. 
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