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Betreft: Toelichting draaiboek schooldag kleuters vanaf dinsdag 2 juni 2020 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Na heel lang wachten kregen we uiteindelijk onze definitieve richtlijnen.  Binnen het 
crisisteam van de school werd het advies van de overheid zo goed mogelijk opgevolgd zo de 
veiligheid van eenieder te garanderen.  Heeft u vragen bij het lezen van het draaiboek, 
contacteer dan de klasjuf of het beleidsteam via mail of telefoon.  We proberen u zoveel 
mogelijk te verduidelijken.   

Om u een beeld te geven van de dag hebben we een volledig dagverloop hieronder 
geschetst.  Onze juffen maakten een mooi bijpassend filmpje op youtube om dit te 
verduidelijken.  U kan het via deze link vinden: https://www.youtube.com/watch?v=IaQceL6yd54  

We zijn klaar voor de start.  Welkom terug! 

Team ‘de Vlinder’. 

 
Begin van de dag 
Kleuters  die met de auto gebracht worden, komen binnen via de parking van het cultuurcentrum 
(ingang Ferm).  Broer of zus van de lagere school gaat via de speelplaats naast de refter naar de 
speelplaats van de lagere school.  
Ouders lopen met hun kleuter achter het speeltuintje van Ferm door tot aan het tuintje van de klas van 
hun kleuter  Vandaar gaat de kleuter naar de juf die hen in de klas opwacht.   
De ouders lopen langs dezelfde weg (volg wel het éénrichtingsverkeer aub.) terug naar de parking van 
het cultuurcentrum. 
 
Kleuters die met de fiets komen langs de Parallelweg, zetten hun fiets weg en mogen via de zwarte 
poort naar de kleuterspeelplaats lopen.  Ouders lopen met hun kleuter door tot aan het tuintje van de 
klas van hun kleuter.  Vandaar gaat de kleuter naar de juf die hen in de klas opwacht.  
De ouders lopen langs dezelfde weg (volg wel het éénrichtingsverkeer aub.) terug naar de 
fietsenstalling. 
 
Speeltijden 

- De kleuters worden in 3 bubbels verdeeld: 1ste, 2de en 3de kleuterklas 
- De speeltijden worden in 3 momenten verdeeld zodat elke bubbel ruimte genoeg heeft om te 

spelen. 
 
Ophalen van je kleuter tijdens de middag 
We vragen de ouder(s)/verzorger(s) om hun kleuter op te halen tussen 11.45 u. en 12 u.  Op die manier 
spreiden we makkelijker de ophaalstroom.  De juf staat met de kleuters in de klas en de ouders wachten 
voor het tuintje.   
 
Middag 

- 12 u. : Alle kleuters eten in hun eigen klas. 
- De speelplaats wordt in 3 speelvelden verdeeld: naast de fietsenstalling, het grasveld en de 

stenen speelplaats. 



 

- De ouders worden gevraagd om hun kind terug naar school te brengen vanaf 13 u.: afgeven aan 
zwarte poort (Parallelweg) of rode streep (Ferm) 

 
Ophalen van je kleuter in de namiddag 
We vragen de ouder(s)/verzorger(s) om hun kleuter op te halen op volgende tijdstippen tussen 15.15 u. 
en 15.30 u.  Op die manier spreiden we makkelijker de ophaalstroom.  De juf staat met de kleuters in de 
klas en de ouders wachten voor het tuintje.   
 
Er werden wasbakken voorzien op de kleuterspeelplaats (met drinkbaar water) voor het wassen van de 
handen.  We vragen tevens om een drinkbeker van thuis mee te brengen als extra hygiënemaatregel.  
De drinkbeker moet elke dag op en neer en we verwachten dat deze gewassen wordt. 
 


