
	

 

   Coronavirus: Update 2/06/2020 
Beste ouders,  

Na overleg met de preventieadviseur kunnen we vanaf 8/6 een aantal aanpassingen 
doen en alle kinderen 2 dagen naar school laten komen. 
Elke klas zal in de loop van deze week nog meer info krijgen maar zo kunnen jullie 

aan je werkgever doorgeven op welke dagen jullie kinderen terug naar school 
mogen gaan! ;-) 

Voor Piramide: Vanaf maandag 8/6 tot maandag 29/6
Kleuterschool:
Maandag en dinsdag zullen de kinderen van K3A - K3B - K1A naar school komen 
Donderdag en vrijdag zullen de kinderen van K2A - K2B - K1B - K1C naar school 
komen
Ze zullen met heel de klas samen zitten maar wel met 2 leerkrachten. 
Onder de middag zullen ze in de klas eten en op de speelplaats zullen ze per klas 
spelen. Een hele organisatie en daarom vragen we om ofwel je kind de hele dag te laten 
komen ofwel als je je kind tegen 12u komt halen zal het in de namiddag ook thuisblijven. 
Hopelijk hebben jullie daar ook begrip voor. 
We hopen dat er zo weinig mogelijk kinderen naar de opvang komen omdat we bijna alle 
leerkrachten nodig zullen hebben om op de lesdagen in de klassen les te geven.

Lagere school: 
De kinderen van: 
L1 blijven op maandag (hele dag) - woensdag (½ dag) en vrijdag (hele dag) naar 
school komen in 4 groepjes maar mogen per klas op de speelplaats spelen. 
L2 blijven op dinsdag (hele dag) en donderdag (hele dag) naar school maar hun 
groepen worden samen gezet en zitten terug per klas. 
L3 komt ook naar school op maandag (hele dag) - woensdag (½ dag) en vrijdag (hele 
dag) met de volledige klas en hun eigen leerkracht maar in andere lokaal. 
L4 komt ook naar school op dinsdag (hele dag) en donderdag (hele dag), ze worden in 
groepjes verdeeld en zullen met 4 leerkrachten lesgeven. 
L5 komt ook naar school op maandag (½ dag)- woensdag (½ dag) en vrijdag (½ dag) 
steeds van 8u45 tot 12u45, in hun eigen lokaal en eigen leerkracht. 
L6 blijven les krijgen op maandag (½ dag) dinsdag (½ dag) donderdag (½ dag) maar met 
de hele klas samen met hun eigen leerkracht. 
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Voor Tilia: 
De kinderen van: 
L1 blijven op maandag (hele dag) - woensdag (½ dag) en vrijdag (hele dag) naar 
school komen in 4 groepjes maar mogen per klas op de speelplaats spelen. 
L2 blijven op dinsdag (hele dag) en donderdag (hele dag) naar school maar in 2 
groepjes maar op de speelplaats mogen ze samen spelen. En juf Melissa is er ook 
terug bij. 
L3 komt ook naar school op dinsdag (hele dag) - woensdag (½ dag) en donderdag 
(hele dag) met de volledige klas en hun eigen leerkracht maar in andere lokaal. 
L4 komt ook naar school op maandag (hele dag) en vrijdag (hele dag), met de volledige 
klas en hun eigen leerkracht en in eigen lokaal. 
L5 komt ook naar school op dinsdag (½ dag)- woensdag (½ dag) en donderdag (½ 
dag) steeds van 8u45 tot 12u45, in hun eigen lokaal en eigen leerkracht. 
L6 blijven les krijgen op maandag (½ dag) woensdag (½ dag) vrijdag (½ dag) maar met 
de hele klas samen met hun eigen leerkracht en in eigen lokaal nog steeds van 9u tot 
13u

Niet vergeten als je naar de school komt… de kinderen dragen terug hun fluovestje, 
brengen hun koekjes en boterhammen mee in doos met naam en een drinkbus met 
water. De bekers van de school kunnen nu niet gebruikt worden. Elke kind brengt ook 
een keukenhanddoek mee die ze op de tafel leggen alvorens ze hun eten nemen. De 
handen worden heel veel gewassen, de lokalen worden heel veel verlucht en de handen, 
tafels en stoelen worden elke dag ontsmet en ook de vloer wordt door onze 
poetsvrouwen ook elke dag grondig gepoetst. 
Dankzij het hele personeelsteam, van poetsvrouwen, toezichters, leerkrachten en 

directie zullen we samen met jullie en jullie kinderen er nog een fijne tijd van 
maken ondanks alle beperkingen door corona ! 

1 ding weten we zeker als jullie kinderen later ouder of grootouder worden, gaan zij 
kunnen vertellen over het jaar 2020 - het Coronajaar… 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan de in/uitgang van de school. 
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 
• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via 

telefoon of via mail.
• Elk kind zal thuis zijn handen goed wassen en draagt liefst zijn boekentas 

op zijn rug. 
• Bij de ingang zullen de kinderen hun handen moeten ontsmetten met handgel, de 

directeur/leerkracht zal aan de poort staan om dit op de handen te spuiten zodat 
er niemand aan de spuitbus moet komen.

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

Vriendelijke groeten en tot binnenkort aan de schoolpoort! 

Mimi Peremans, 
Directeur Schoolteam
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