
 

 
 
 
 

           17 mei 2020 
Beste ouders 
  
Vrijdag zijn onze leerlingen van het zesde leerjaar herstart met de lessen op school. 
Alles is vlot verlopen, we kunnen dus de jongens en meisjes van het eerste leerjaar maandag met een 
goed gevoel verwelkomen. 
 
We willen jullie nog even het volgende meedelen: 

• Leerlingen in de noodopvang kunnen niet meer op gelijk wel moment aansluiten. Leerlingen 
komen tussen 8.15 en 8.30 of tussen 13.10 en 13.25 (gewone schooluren). Alleen zo kunnen wij 
de leerlingenstromen en contactbubbels voldoende gescheiden houden. 
Neem gerust contact op met de directie als dit voor u moeilijk te organiseren is, dan zoeken we 
samen een oplossing. 
De samenwerking met BKO blijft verder lopen zoals voorheen. 

• Afhalen tijdens de middagpauze kan wel. U komt dan naar het secretariaat waar u zich aanmeldt. 
Ouders kunnen de klassen en gangen niet betreden! Gelieve hier echt rekening mee te houden. 

            
• Als uw zoon/dochter van de noodopvang moet gebruik maken, gelieve dit steeds vooraf te 

melden. Zo kunnen wij ons goed organiseren. Het maximumaantal leerlingen in een 
contactbubbel is 14, maar in de meeste lokalen kunnen wij maximum 9 of 10 leerlingen een 
plekje geven. Van zodra dit aantal leerlingen voor een lokaal bereikt is, moeten we een extra 
lokaal toevoegen aan de noodopvang en extra leerkrachten oproepen. Handiger dus als we dat 
de dag ervoor in orde kunnen brengen... 

• Voor de leerlingen in noodopvang van 3de, 4de en 5de leerjaar proberen we het afstandsleren 
verder op te volgen op school in de voormiddag. Voorlopig kunnen we nog elk kind aan een eigen 
laptop van de school laten werken, maar dit is niet meer mogelijk als er nog veel extra leerlingen 
aansluiten. 
In dat geval zullen leerlingen de laptop moeten delen, na ontsmetting uiteraard. 

• Kleuters kunnen niet meer op de school terecht voor opvang. Kleuters gaan naar de Zuiderzon. 
Inschrijven hiervoor doe je via https://ouderportaal.tjek.be/auth/login 

 
• Moet uw kind na de opvang of lessen nog naar BKO De Zuiderzon? Zorg dat hij/zij op de hoogte 

is. Onze leerkrachten brengen uw kind na de lessen of opvang naar de BKO. 
 

• Toegangen en poorten worden vaker of soms volledig afgesloten tijdens de lesuren. 
U kan enkel de school betreden langs de centrale hoofdingang van onze school. 
Staat u voor het gesloten schuifhek aan de centrale receptie? U kan daar aanbellen, of even 
binnengaan. Men opent er met plezier de poort als u naar de Meidoorn moet komen. 
Staat u bij ons voor een gesloten poortje of deur aan onze speelplaats? U kan aanbellen (hoek 
bureau directie), wij komen voor u openmaken. 
De kleuterpoort wordt enkel geopend op de breng- en afhaalmomenten voor de leerlingen van 
het eerste leerjaar. Op andere momenten kan u via deze poort of andere poorten de school niet 
bereiken. 
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• Op het hele domein is het ook voor ouders verplicht om een mondmasker te dragen. Gelieve hier 

rekening mee te houden als u uw kind komt brengen en afhalen. 

• Dinsdagnamiddag bekijken we of het tweede leerjaar veilig kan starten op maandag 25 mei. De 
ouders van deze leerlingen worden ten laatste dinsdagavond hierover geïnformeerd via de 
schoolmail én de klasleerkrachten. 
We bekijken hiervoor de start van het eerste leerjaar, welke bijsturingen eventueel nodig zijn en 
of we alle maatregelen kunnen volgen met een extra groep leerlingen erbij. 
We hebben er goede hoop op en zetten alles in het werk om ook deze kinderen binnenkort op de 
school te verwelkomen. 
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