
 

 

 

 

 

 
          Eeklo, 10 juni 2020 
Beste ouders 
 
Alle kinderen, zowel kleuters als leerlingen van de lagere school, zijn deze week herstart met 
contactonderwijs op de school. 
We zien vooral blije gezichten van kinderen die terug naar school mogen komen, maar ook de 
leerkrachten keken ernaar uit om terug te komen naar de school. 
Afstandsleren was een uitdaging, waar we veel uit leerden en wat zeker kansen bood. 
Maar niets gaat echter boven het échte lesgeven, werken met de kinderen, samen leven en leren op de 
school! 
 
De herstart van zoveel kinderen bracht ook wat organisatorische zorgen met zich mee. De meeste zaken 
zijn intussen in orde, maar voor het afhalen van de kinderen moeten we toch ingrijpende wijzigingen 
doorvoeren. 
De situatie aan de schoolpoort Kiss & Ride en aan het brandhek is té onveilig bij het afhalen op de middag. 
 
 
Daarom voeren we vanaf donderdag 11 juni onderstaande aanpassingen door. 
 
Brengen van de leerlingen 
Voor het brengen van de kinderen verandert er niets. Alle kinderen kunnen nog steeds via de Kiss & Ride 
op de school komen. 
 
Afhalen van de leerlingen 
Afhalen van de kleuters gebeurt via de vertrouwde kleuterpoort. Daar zal u via de aangeduide 
circulatieweg een klein parcours kunnen volgen waarbij u uw kleuter kan oppikken. 
U volgt hiervoor de rode pijl op het schema. 
Ouders wachten op veilige afstand tot de poort opengaat. 
 
Leerlingen van de lagere school komen uit de school via de speelplaats van L4 L5 L6, nemen al dan niet de 
fiets en vervolgen dan hun route (zie blauwe pijl op het schema). 
Ouders kunnen op de voorziene wachtplaats wachten op hun kinderen. 
Kinderen kunnen uiteraard zelfstandig het schooldomein verlaten als u hiervoor toestemming gaf. 
Leerlingen die een kleuter moeten afhalen, kunnen dit via dezelfde weg doen als ouders en na de lessen 
via de kleuterpoort hun broertje of zusje afhalen 
 
Voor het afhalen van de kinderen tussen 11.45 en 12.15 en tussen 15.45 en 16.00 zullen het brandhek en 
de poort aan de Kiss & Ride dus niet meer open gaan. 
 
We beseffen dat dit opnieuw een wijziging in de organisatie is, maar deze aanpassing is echt noodzakelijk 
om de situatie aan de schoolpoort veiliger te maken. 
 
Ouders die op het schooldomein komen, moéten een mondmasker dragen.  
Gelieve hier rekening mee te houden aub. 
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Opvang week 15-19 juni 
Voor de opvangregeling verandert er niks. 
Uw kind kan enkel gebruik maken van opvang als beide ouders een werkgeversattest kunnen voorleggen. 
We vragen om dit spontaan aan de school of BKO te bezorgen. 
 

- Kleuters schrijven in voor namiddagopvang en woensdagvoormiddag in BKO De Zuiderzon via 
https://ouderportaal.tjek.be/auth/login 

 
- Lagere schoolkinderen schrijven in voor voormiddagopvang (les in de namiddag) in BKO 

Zuiderzon via https://ouderportaal.tjek.be/auth/login 
 

- Lagere schoolkinderen schrijven in voor namiddagopvang (les in de voormiddag) 
via https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4E8PNokgSU6cnd9gHF7e-
WbLra42pP5ChGRnh1yE3UdUOEJKRFdESE03V0lTVDFPRUtPU05RVzMzTC4u 
 
 

Dank voor uw flexibiliteit en begrip. 
Vriendelijke groeten 
Barbara Teirlynck & Catherine Vermeire 
Directieteam De Meidoorn 
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