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26 augustus 2021 

Beste ouders 
 
We starten het nieuwe schooljaar graag zo ‘normaal’ mogelijk maar nog steeds dienen we 
rekening te houden met coronamaatregelen.  
Ik breng jullie daarom graag op de hoogte van de regels die voor jullie belangrijk zijn en 
waarbij we rekenen op jullie begrip en medewerking: 
 

1. De handhygiëne blijft een belangrijk aandachtspunt dus bij het binnenkomen van de 
school, klas, … worden de handen ontsmet. 

2. De kinderen zijn niet meer verplicht om een mondmasker te dragen, maar mogen het wel 
als ze zich daar veiliger mee voelen. 

3. We eten zoveel mogelijk buiten. Indien het weer dit niet toelaat gaan we naar de eetzaal. 
Kinderen zitten hier per klas aan tafels. Aangezien rondlopen niet mag, zal er ook geen 
drankverkoop zijn. Kinderen brengen hun eigen hervulbare drinkbus mee. 

4. Toekomen in en vertrekken uit de school: 
a. Toekomen vanaf 8u25 tot ten laatste 8u40, vertrekken tussen 15u05 en 15u25. 
b. Er zijn geen aparte ingangen meer. Je kiest zelf aan welke poort je je kind ’s 

morgens afzet. 
Kleutertjes zet je best af aan de poort in de Dinselstraat. Kleuters die afgezet 
worden aan de Hoogstraat mogen door broer of zus naar de kleuterspeelplaats 
gebracht worden. Aan de Schabartstraat kan dit ook, maar daar is ook de 
zoenzone, waar je kleuter opgewacht kan worden door leerlingen van het zesde 
leerjaar. Deze leerlingen brengen je kleuter dan naar de kleuterspeelplaats. 

c. Georganiseerd naar huis: 
Je geeft door via onderstaand briefje aan welke poort (aan Schabartstraat of 
Hoogstraat) je je kind komt ophalen. Kinderen 4-5-6 kunnen zelfstandig naar de 
poort gaan. Kinderen 1-2-3 en kleuters worden door een leerkracht begeleid naar 
de juiste poort. 

5. Ouders kunnen de school enkel betreden op afspraak, met mondmasker en met respect 
voor afstand. Draag ook buiten de schoolpoort liefst een mondmasker en respecteer de 
afstand. 

Bij mogelijke besmettingen en/of evoluties in de maatschappij kunnen deze regels aangepast 

worden. We houden jullie dan op de hoogte. 

Vul dit briefje in en geef het op 1 september aan de juf/meester of mail je 

antwoord vóór 1 september naar de juf/meester 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ik ondergetekende, mama/papa van …………………………………………………….uit klas ………. 

kom mijn kind afhalen aan 
 

0 de Schabartstraat                                       0 de Hoogstraat 


