
Nieuwsbrief zesde leerjaar  

 

Veiligheid en social distancing  

sanitair en hygiëne  

    

 
 Leerkracht draagt screen om les te geven, leerlingen dragen geen mondmasker 

tenzij ouders anders kiezen. Dit wordt in onderling overleg beslist met de 

klasjuf/directie.  

In dit geval zorgen zij zelf voor een mondmasker.  

 Deuren leslokaal staan steeds open, zo vermijden we dat kinderen klinken 

aanraken.  

 Deuren toilet staan om dezelfde reden ook steeds open.  

 Maximaal 2 kinderen in toilet jongens en 2 in toiletten meisjes, hier zal toezicht 

op worden gehouden. (aantal lln per aanwezige wastafel) 

 Handen gebeurt steeds aan de “wasbak op de nieuwe groene speelplaats”. 

 Elke dag worden de klassen gepoetst tussen 12.00 uur en 13.30 uur.  

 Tijdens elke speeltijd worden de banken, stoelen, klinken, schakelaars ontsmet 

door onze poetsvrouwen 

 L6A volgt steeds les in de vm en L6B steeds in de namiddag.  

Zo vermijden we contact.  
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Leerlingenstroom en ouderstroom 

 
 L6 komt binnen via H.Steenweg en gaat naar nieuwe groen speelplaats.  

 Ouders halen de kinderen op tussen 12.00 uur en 12.15 uur voor L6A.  

Kinderen komen zelf naar buiten en zoeken hun ouder(s) op of gaan zelfstandig 

naar huis.  

 Ouders halen de kinderen op tussen 16.00 uur en 16.15 uur voor L6B.  

Kinderen komen zelf naar buiten en zoeken hun ouder(s) op of gaan zelfstandig 

naar huis.  

 ’s Avonds kunnen kinderen van L6B aansluiten in de Vlerkopvang. Ook daar wordt 

rekening gehouden met bestaande groepen.  

 Voor leerlingen die een halve dag moeten komen en nog een broer of zus hebben 

in L1 of L2 werken we samen een regeling uit. Zo vermijden we dat ouders twee 

maal naar school hoeven te komen.  

 Ouders parkeren op de H. Steenweg of in de buurt van de school, zo snel als 

mogelijk kind ophalen en weg. Zeker handen wassen voor het verlaten van de 

school door het kind. Er zal steeds iemand aan de rode deur staan om de 

kinderen binnen te laten.  

 

 

 

 

 

Handen wassen: waar en wanneer 

 “wasbak” op de nieuwe groene speelplaats 

Aankomst school 

Voor betreden klas 

Na een speeltijd  

Na toiletgebruik 

Bij het verlaten van de school 

 Na het niezen ontsmetten we de handen in  

de klas met alcoholgel. 

 



Naar leslokaal gaan, eten en spelen 

 

 Iedereen heeft zijn eigen bank en plaats, etiket werd aangebracht 

 Kinderen arriveren op school, wassen de handen en gaan zelfstandig één per één 

naar de eigen klas en toegewezen bank.  

 Kinderen die achteraan zitten komen eerst binnen, bij het buiten gaan 

omgekeerd, steeds in groepjes van 4, geleid door de juffen.  

 Jas wordt niet aan de kapstok gehangen, maar hangt aan de eigen stoel, 

boekentas naast zich en niet in de gang.  

 Kinderen kunnen niet rondlopen in de klas of van hun plaats komen 

 Klassen worden verluchten voorschools, tijdens de middag en steeds tijdens 

speeltijd alsook naschools.  

 Een ziek kind wordt naar het EHBO lokaal gebracht, juf Anne belt de ouders, het 

kind wordt een mondmasker aan gedaan, temperatuur wordt genomen en 

ouders halen het kind op.  

 

 

 

 

 

 

 

Lessen en evalueren : aanpak  

  

 Welbevinden primeert tijdens de eerste week en zeker ook daarachter. De impact 

op de kinderen zal niet te onderschatten zijn.  

 Tijd voor emoties en kinderen hun verhaal. Juffen beperken veelvuldig wisselen 

van klas.  

 Aanwezigheid of afwezigheid moet verplicht gemeld worden.  

 Harmonieuze ontwikkeling gericht op hoofd, hart en handen.  

 Alle lessen komen aan bod: WD, TO, OW, RKG, MO, … 

 Evalueren voor interne kwaliteitszorg, toetsen worden niet terug bedeeld aan 

leerlingen of ouders. Enkel om te kijken wie nog moet verder ondersteund 

worden of extra noden heeft.  

 

 

 



Groepen en leerkrachten   

 

L6A 

Juf Anja geeft les aan deze kinderen.  

Zij zullen verspreid zitten over het leslokaal van juf Els en juf Sofie V. in  

2 groepjes van 11 en 12. Via de tussendeur zal de juf opdrachten geven of les in beide 

klassen. Zij kunnen al meer zelfstandig aan de slag dan kinderen van L1 of L2.  

L6B 

Juf Marijke geeft les aan deze kinderen.  

Zij zullen verspreid zitten over het leslokaal van meester Geert en eigen leslokaal in 2 

groepjes van 12. Door de twee klassen die aan elkaar grenzen zal de juf opdrachten geven of 

les in beide klassen. Zij kunnen al meer zelfstandig aan de slag dan kinderen van L1 of L2. 

 

  Verdeling groepen  

L6A  

Groep 1  

Lien Anthony Nore Noud Zara Tibo 
Anais DP Luca Emma Dwayne Ewaut  

Groep 2 

Anais D Loanne Noé Ditte Jari Arthur 
Lente  Alexine Lennert Niels Felix Nils 

L6B 

Groep 1 

Akeem Timo Bo Mats Jarne Marlon 
Liena Hanne Celeste Liesl Elise Jonas 

Groep 2 

Len Arne W Arne D Bent Lars Mats 
Dorien Ebe Aurélie Lore Giel Tess 



Dagverloop L6A 

 

Tijdstip Activiteit Richtlijn 
08.30 – 08.45 uur Aankomst op school 

Via stroom L6 naar zone 
nieuwe groene speelplaats 
 

Ouders betreden de 
school niet !!!!!!!! 

Handen wassen bij betreden 
school aan wasbak nieuwe 
groene speelplaats 
 
Kinderen gaan zelfstandig 
en één voor één naar hun 
klas en toegewezen bank. 

09.00 uur  Aanvang lessen Klasjuf geeft les en geeft 
opdrachten voor de rest van 
de dag of de dag nadien.   

10.30 uur  Pauze om naar toilet te gaan  
 

Maximaal 4 jongens en 4 
meisjes, handen wassen aan 
wasgoot   

12.00 uur  Einde les   

12.00 – 12.15 uur  School verlaten Handen wassen bij verlaten 
school aan wasbak nieuwe 
groene speelplaats 
 
Kinderen gaan zelfstandig 
en verlaten één voor één de 
school. 

 

 

 

Niet te vergeten 

 

Tijdig aanwezig op school, om 09.00 uur en 13.00 uur gaat de deur aan de 

H.Steenweg dicht. Wie te laat is dient zich aan te melden bij het secretariaat.  

Ouders kunnen onder geen enkele beding de school betreden. Zij nemen 

afscheid aan de deur. 

  



Dagverloop L6B 

 

Tijdstip Activiteit Richtlijn 
12.30 – 12.45 uur Aankomst op school 

Via stroom L6 naar zone 
nieuwe groene speelplaats 
 

Ouders betreden de 
school niet !!!!!!!! 

Handen wassen bij betreden 
school aan wasbak nieuwe 
groene speelplaats 
 
Kinderen gaan zelfstandig 
en één voor één naar hun 
klas en toegewezen bank. 

13.00 uur  Aanvang lessen Klasjuf geeft les en geeft 
opdrachten voor de rest van 
de dag of de dag nadien.   

14.30 uur  Pauze om naar toilet te gaan  
 

Maximaal 4 jongens en 4 
meisjes, handen wassen aan 
wasgoot   

16.00 uur  Einde les   

16.00 – 16.15 uur  School verlaten Handen wassen bij verlaten 
school aan wasbak nieuwe 
groene speelplaats 
 
Kinderen gaan zelfstandig 
en verlaten één voor één de 
school. 

 

 

 

N   Niet te vergeten 

 

Tijdig aanwezig op school, om 09.00 uur en 13.00 uur gaat de deur aan de 

H.Steenweg dicht. Wie te laat is dient zich aan te melden bij het secretariaat.  

Ouders kunnen onder geen enkele beding de school betreden. Zij nemen 

afscheid aan de deur. 

 

 


