
 

 

2 juni 2020  
 
Inschrijving noodopvang tot 30 juni voor kleuters (woensdagen) en lagere school (niet-
lesdagen).  Op al deze opvang buiten lesdagen kan enkel beroep gedaan worden  indien 
ouders geen andere opvang hebben. Wij vragen een attest van de werkgever.  
→ inschrijven via volgende link : 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f9NRu6r_HUCLYLBtLR615X07X2H
DJG9BpCqBIU0JWVZURUVBM1JRVVhLWVhBRElKUVYxVU5PVFo5WS4u 
 
Ook voor- en naschoolse opvang door Infano blijft mogelijk. Deze opvang is betalend. 
 

Heropstart leerlingen 3L, 4L en 5L  
 
Beste ouders,  
Vanaf 5/06 mogen ook de leerlingen van het 3de , 4de en 5de lj. eindelijk weer naar school!  
 
We hebben lang gezocht naar een goed evenwicht tussen : alle kinderen weer naar school 
én voldoen aan de veiligheidseisen.  
Welke zijn de belangrijkste veiligheidseisen voor de lagere school ?  

 de kinderen moeten deel uitmaken van eenzelfde contactbubbel van maximum 20 
leerlingen en dit op de speelplaats, in de klas, in de toiletten, in de turnles.  

 binnen de contactbubbel is geen social distancing meer vereist tussen de leerlingen, 
wel tussen leerkracht en leerlingen en ook tussen alle volwassenen.  

 alle medewerkers op school dragen heel de dag een mondmasker 
 de handen moeten op afgesproken momenten gewassen of ontsmet worden 

(binnenkomen school, na de speeltijd, voor het eten, na toiletbezoek, bij verlaten 
school, na hoesten of niezen) 
De school kocht heel wat extra materiaal aan om een goede hygiëne te kunnen 
verzekeren.  

 
Dit zorgt voor volgende organisatie :  
De huidige werking van 1L, 2L en 6L blijft verder lopen tot einde juni.  
Dezelfde manier van werken zullen we ook toepassen voor 3L, 4L en 5L.  
Elke klas wordt in 2 deelgroepen verdeeld, elke deelgroep komt twee dagen per week naar 
school:      -     deelgroep 1 op maandag en donderdag 

 deelgroep 2 op dinsdag en vrijdag  
 op woensdag is er geen les 

 
Op vrijdag 5/06 verwachten we dus alle deelgroepen 2 van elke klas en elk 
leerjaar.  Op maandag 8/06 is het dan de beurt aan deelgroepen 1 van elke klas en elk 
leerjaar. 

De verdeling van de klasgroep wordt u nog via mail bezorgd door de leerkrachten.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f9NRu6r_HUCLYLBtLR615X07X2HDJG9BpCqBIU0JWVZURUVBM1JRVVhLWVhBRElKUVYxVU5PVFo5WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f9NRu6r_HUCLYLBtLR615X07X2HDJG9BpCqBIU0JWVZURUVBM1JRVVhLWVhBRElKUVYxVU5PVFo5WS4u


 

 

Wat op niet-lesdagen?  De leerlingen krijgen na een lesdag nog opdrachten mee voor de 
dagen dat ze geen les hebben. Wij vragen u om dit zeker nog goed op te volgen thuis.  
Het afstandsleren zoals dit tot nu gebeurde stopt dus, u moet vanaf 8/06 geen bundels meer 
komen afhalen.  
 
De leerlingen van de lagere school worden op lesdagen zeker verwacht op school. 
Aanwezigheden worden geregistreerd.  
 
Start schooldag : kinderen komen toe op school tussen 8.15uur - 8.30 uur ;  
Na het ontsmetten van de handen gaan ze rechtstreeks naar hun klas. 
De leerlingen komen binnen via  

 poort LS voor 1L, 2L, 3L, 5L en 6L  
 poort Hansoulstraat : 4L  

 
Einde schooldag :  

 tussen 15.10 uur - 15.20 uur : 1L en 2L 
 tussen 15.20 uur - 15.30 uur : 3L en 4L  (4L via poort Hansoulstraat) 
 tussen 15.30 uur - 15.40 uur : 5L en 6L  

 
Wijziging noodopvang LS  : ook de kinderen die op niet-lesdagen naar de noodopvang 
komen, gebruiken vanaf nu altijd de poort van de LS.  
 
Kinderen blijven heel de dag op school en brengen mee :  

 lunchpakket (iedereen  blijft eten op school) 
 drinkfles met water 
 fruit voor ‘s morgens tijdens de pauze 

 
We herhalen nog volgende afspraken :  

 er zijn geen avondrijen 
 er is geen schoolbusvervoer voor en na school 
 kinderen brengen geen traktaties mee voor de verjaardagen.  

De verjaardagen worden natuurlijk wel gevierd in de klas! 
 kinderen brengen geen speelgoed mee van thuis  
 we vragen om alleen met de fiets te komen indien dit echt nodig is.   

 
Beste ouders, dit zijn weer heel wat nieuwe aanpassingen, voor jullie kinderen, voor jullie én 
ook voor de school. Dank alvast voor jullie medewerking.  
Samen maken we er nog een fijne laatste schoolmaand van!  
 
Het schoolteam van De Windroos  
 


