
 

vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’  -   Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25    3600 Genk                                                         Lid van vzw. 
‘De Speling’   Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk           -          www . broederschool – genk . be 

 
 

Genk, 4 september 2020 
 
Beste ouders 
 
 
Het nieuwe schooljaar is gestart! De eerste week zit erop! 
 
Velen onder jullie, en ook wij, hebben moeten wennen aan de maatregelen die 
noodgedwongen door corona in het schoolleven zijn ingevoerd. Het liep nog niet van 
een leien dakje maar wanneer iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, komt dit 
allemaal wel in orde. 
 
Ik zet ze deze maatregelen nog eens even op een rij: 

• De kinderen komen ’s morgens tussen 8u25 en 8u40 toe op school. Ze wassen 
hun handjes en gaan naar de klas. 

o Eerste en derde leerjaar via poort parking 
o Tweede en vierde leerjaar via poort Hoogstraat 
o Vijfde en zesde via poort Schabartstraat 
o Kleuters via de Dinselpoort. 

 

• Na school worden de kinderen aan dezelfde poort afgehaald tussen 15u05 en 
15u20. (Op woensdag tussen 12u10 en 12u30). Dring niet, kom niet allemaal 
tegelijk om 15u al aan de poort staan. Jullie hebben ruim de tijd om naar de 
verschillende poorten te gaan. De juffen/meesters wachten geduldig met je kind.     
!!! Houd afstand, draag een mondmasker en wees hoffelijk naar elkaar toe.  
 
Tip: parkeer je auto een stukje verderop en/of haal je kind zo veel mogelijk te 
voet af. Kinderen kunnen best een stukje stappen.  

 

• De zoenzone = kusje geven, kind stapt uit, chauffeur rijdt verder !!!   
De chauffeur gaat dus niet mee tot aan de poort. De zoenzone is geen 
parkeerplaats! 

 

• Dubbelparkeren is verboden! Dit lokt zeer gevaarlijke situaties uit. 
 

• De politie is al enkele keren geweest en heeft verwittigingen gegeven. Ze zullen 
er in de toekomst niet voor terugschrikken om boetes uit te schrijven. 
 

Laten we het zover niet komen en op een positieve en constructieve manier deze 
maatregelen ter harte nemen. Het gaat immers om de veiligheid van ons allen, in het 
bijzonder van uw kind! 
 
De directie en leerkrachten 


