
	

 

   Coronavirus: Update 18/05/2020 ouders L2
Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?  
 
Beste ouders,  
Het 6de leerjaar heeft de nieuwe start reeds vrijdag gehad. Het eerste leerjaar 
vandaag en morgen mogen jullie kinderen starten voor het tweede “eerste” 
schooldag. 
Voor onze leerlingen van het 2de leerjaar zal het nog moeilijk zijn dat ze de juf of 
hun vriendjes niet mogen knuffelen maar vanop afstand “ hallo” zeggen, dat zal 
niet evident zijn voor iedereen. Leggen jullie het ook nog eens goed uit aan jullie 
kinderen? 

Indien mogelijk kom je tussen 8u25 en 8u40 naar de school, dan kunnen de 
kinderen direct naar hun klasje gaan waar de juf staat te wachten. 
Ik zal aan de schoolpoort staan om de handen van de kinderen te 
ontsmetten.Hieronder kan je de link via HLN zien ;-) https://www.hln.be/in-de-
buurt/steenokkerzeel/tweede-eerste-schooldag-start-bizar-maar-vlot-eindelijk-
vriendjes-weer-zien~a5348208/

Jullie hebben de meeste info reeds gekregen van juf Lies en juf Jana en juf 
Melissa maar ik zet nog even alles op een rijtje. 

	

https://www.hln.be/in-de-buurt/steenokkerzeel/tweede-eerste-schooldag-start-bizar-maar-vlot-eindelijk-vriendjes-weer-zien~a5348208/
https://www.hln.be/in-de-buurt/steenokkerzeel/tweede-eerste-schooldag-start-bizar-maar-vlot-eindelijk-vriendjes-weer-zien~a5348208/
https://www.hln.be/in-de-buurt/steenokkerzeel/tweede-eerste-schooldag-start-bizar-maar-vlot-eindelijk-vriendjes-weer-zien~a5348208/


	

Mama of papa moet aan de poort afscheid nemen en we vragen ook om niet te 
blijven staan en zeker en vast het voorbeeld te geven door de nodige afstand te 
bewaren van andere ouders. 
Vergeet ook niet om een mondmasker aan te doen als je je kind komt brengen 
of halen. 

Indien mogelijk graag een boekentas die ze op de rug kunnen dragen zodat hun 
handen vrij zijn om ze te ontsmetten. 
Sommige ouders zijn misschien niet blij met de verdeling van de groepjes maar 
sorry we hebben hier goed over nagedacht en in de klas kunnen de kinderen niet 
met elkaar “ spelen” want ze mogen niet van hun stoeltje komen. Daarom vragen 
we om een pakje papieren zakdoeken mee te geven met je kind, als ze hun 
neusje moeten snuiten dan doen ze dan in de zakdoek en steken die in hun 
mouw of zakje, als ze naar buiten gaan kunnen ze die in de vuilbak gooien. 
Het eerste leerjaar blijft een volledige dag op school en zullen ook in de klas eten. 
Om dit zo hygiënisch mogelijk te houden vragen we om elke dag een propere 
keukenhandoek mee te geven die de kinderen op hun lessenaar leggen en 
daarop hun brooddoos en drinkbus met water. Ze eten samen in de klas en 
gaan nadien samen naar buiten spelen op de speelplaats waar er verschillende 
zones zijn gemaakt en waar ze dan ook zullen moeten in blijven. We hebben die 
geschilderd op de grond en als ondersteuning nog enkele stoelen gezet zodat het 
voor iedereen duidelijk is. Er zullen ondanks dat ze met veel minder kinderen dan 
anders buiten spelen meer toezichters zijn die de kinderen hierbij zullen helpen. 

Voor Piramide: 
Komen jullie voor 8u25 naar de school dan zal je kind naar de opvang gaan in de 
“ container “ van juf Heleen. Daar blijven ze met een toezichter die hen nadien 
naar de klas brengt.
De kinderen die les krijgen, “mogen” nog niet samen spelen met de andere 
bubbels van de opvang…

Nadien gaan ze naar de klas waar de leerkracht hen opvangt en krijgen ze hun 
nieuwe plaats. Om 8u40 begint de klasdag ook al zal die er wat anders uitzien 
dan gewoonlijk, eerst zullen de kinderen veel mogen vertellen want dat zal wel 
nodig zijn ;-) 
De juffen wisselen van klas zodat elk kind ook hun eigen juf zal zien en ook van 
hen zal les krijgen. Ze zullen ook regelmatig bewegingsmomentjes buiten hebben 
en dan ook de  mogelijkheid hebben om naar toilet te gaan. We proberen om 
geen kinderen naar toilet te laten gaan tijdens de lesuren omdat ze niet in contact 
mogen komen met de kinderen van de opvang. Omdat in goede banen te leiden 
zal er steeds een “ steward” in de gang zijn om indien het nodig zou zijn de 
kinderen te begeleiden naar het toilet en terug te brengen naar de klas… 

Het ophalen gaat een beetje anders dan anders gebeuren omdat we dan ook niet 
met teveel mensen aan de poort mogen komen. En dat kan nog aangepast 
worden als we zien dat dit beter kan. 
Groep 1 van juf Jana  zal als eerste naar buiten komen om 15u15 en groep 2 
met juf Jasmien om 15u20 langs de ingang aan de grote poort. 
Indien jullie er niet tijdig zijn zal je kind wachten in de klas van juf Heleen en 
moeten jullie op de parking wachten tot de alle groepjes weg zijn. 

	



	

De kinderen van juf Lies zullen langs de poort naast het  OCMW naar buiten 
komen, groep 1 om 15u15 en groep 2 met juf Caroline om 15u20.
Indien jullie er niet tijdig zijn zal je kind even buiten wachten en nadien in de klas 
van juf Heleen. 
Jullie bellen aan de bel aan de poort en wachten daar tot er iemand komt om je te 
helpen bij het ophalen van je kind. Er gaat geen enkel ouder naar de klas van 
juf Heleen. 
Dank je wel om deze afspraken goed op te volgen. 

Voor Tilia:
Komen jullie voor 8u25 naar de school dan zal je kind naar de opvang gaan in 
het NCZ lokaal. Vanaf 8u is er opvang voorzien. 
Nadat de handen van de kinderen ontsmet zijn kunnen ze nog even op de 
speelplaats spelen de juf zal zeggen wie aan welke kant zal spelen. Aparte 
bubbels… Groep van Juf Jodie en groep van juf Evelien. Nadien gaan ze in de rij 
samen met hun juf naar de klas. 
Bij het naar huis gaan zal eerst groep 1 van juf Evelien om 15u20 naar buiten 
komen en dan de groep van juf Jodie om 15u25. Indien jullie er niet tijdig kunnen 
zijn zullen ze terug opgevangen worden in het lokaal van NCZ. 

We wensen jullie kinderen een goede herstart en hopen dat ze even blij en 
opgelucht naar huis gaan als de kinderen van L6 en L1. 
Wij zijn er klaar voor ;-) Jullie ook? ;-) 

Niet vergeten donderdag 21/5 is er geen school, het is een feestdag en dan is 
de school gesloten.

Je zal nog regelmatig mails krijgen de 
volgende dagen , wil je ze aub goed lezen! 

Heb je een vraag of opmerking, blijf er niet 
mee zitten maar bel of mail en we proberen 
je zo goed mogelijk te helpen. 

Dank je wel. 
Samen zullen we er wel komen! Zorg goed 
voor jezelf en je familie. 

Vriendelijke groeten, 

Mimi Peremans 
GBS - Piramide & Tilia 

	


