
	 	

   

Coronavirus: Update 07/06/2020 
Beste ouders,  

Alles is zo geregeld dat alle kinderen terug enkele dagen per week naar school kunnen 
komen. Maar dat kan alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt. 

Wie komt er wanneer! 
Maandag: 
K1A - K3A - K3B - L1A - L1B - L3A - L3B - L5A - L5B - L6A - L6B - L6C 
Dinsdag: 
K1A - K3A - K3B - L2A - L2B - L4A - L4B - L6A - L6B - L6C 
Woensdag:
 L1A - L1B - L3A - L3B - L5A -L5B
Donderdag: 
K1B - K1C - K2A - K2B - L2A - L2B - L4A - L4B - L6A - L6B - L6C 
Vrijdag: 
K1B - K1C - K2A - K2B - L1A - L1B - L3A - L3B - L5A -L5B

Aankomst en vertrek: Ouders mogen tot nader order niet binnen de school dus ook niet 
op de speelplaats en zeker en vast niet in de gangen. 
Ook als het poortje open is dan nog bel je aan. Er is een bel aan de brievenbus en een 
bel aan de voordeur. 
Dit is alleen voor de dagen dat je kind les heeft, moet hij op andere dagen of kom je  
uitzonderlijk vroeger naar de school moet je altijd langs de poort via de parking. Zou je 
uitzonderlijk toch te laat zijn, dan kom je ook langs de poort aan de parking. Wie in de 
opvang blijft, komt altijd langs de poort ad parking. 
Respecteer aub de uren en de afstand

Kleuters komen op hun lesdagen langs de poort aan de speelplaats naar de school en 
worden daar ook opgehaald. De dagen dat ze in de opvang zijn, komen ze ook langs de 
poort aan de parking. 

De kinderen van de lagere school moeten allemaal langs de poort op de parking naar 
binnen gaan ( behalve L6A) ze worden verschillende opgehaald dus goed lezen aub. 

Kleuterschool: Uren en altijd ophalen aan de poort ad speelplaats. 
K1A - K1B - K1C : van 8u40-15u20 
K2A - K3A: van 8u30 - 15u10 
K2B - K3B: van 8u35 - 15u15 

Lagere school: Uren en ophalen…
L1A 8u40 - 15u25  ophalen aan de grote poort ad parking
L1B 8u40 - 15u25 ophalen ad poort aan de speelplaats
L2A 8u40 - 15u25 ophalen ad poort aan de speelplaats
L2B 8u40 - 15u25 ophalen aan de grote poort ad parking
L3A 8u35 - 15u30 ophalen ad poort aan de speelplaats
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L3B 8u35 - 15u30 ophalen aan de grote poort ad parking
L4A 8u35 - 15u30 ophalen aan de grote poort ad parking
L4B 8u35 - 15u30 ophalen ad poort aan de speelplaats
L5AB 8u45 - 12u45 ophalen aan de grote poort ad parking
L6A 9u - 13u OCMW
L6BC 9u - 13u ophalen aan de grote poort ad parking

Wat brengen ze mee? 

Buiten het gerief dat de leerkrachten hebben doorgegeven moet elk kind zorgen voor: 
Een drinkbus gevuld met water
Papieren zakdoeken 
Wie blijft eten - een propere keukenhandoek en lunchpakket in brooddoos. 
(iedereen eet in de klas) 
10uurtje en 14uurtje (koek of stukje fruit) in een doosje 
Fluovestje doen ze aan
Regenjas want ook als het niet te hard regent zullen ze buiten soms buiten spelen en 
ze moeten van de wasstraat om hun handen te wassen en die staat buiten naar de 
klassen gaan. Denk ook aan aangepaste schoenen die passen bij het weer. 
Een trui aandoen want in de klas wordt er steeds geventileerd.
Een extra zak om materiaal mee naar huis te nemen.
Zet overal de naam op en in aub.  
En vooral een goed humeur en veel goesting! 

Wij zijn blij om iedereen terug te zien. 

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.
• Geduld hebben als de deur niet direct opengaat of als je kind wat later dan 

afgesproken buiten komt , zeker de eerste dagen is het voor iedereen nog wat 
zoeken.

• 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
GBS - Piramide & Tilia GBS - Piramide & Tilia 

	


