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Betreft: organisatie eerste schooldag – dinsdag 1 september 2020 

 

Jaarthema 2020-2021 circus: 
 

 
 
In dit bericht vindt u informatie over: 

1) Wat kan nu wel/niet op 1 september? 
2) Welke toegangswegen worden gebruikt? 
3) Hoe breng/haal ik mijn kleuter? 
4) Hoe breng/haal ik mijn kind op de lagere school? 
5) Hygiëne: handen wassen 
6) Speelpleinwerking 
7) Gesprekken met de leerkracht? 
8) Infoavonden 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Een moment waarop veel ouders en kinderen naar uitkijken.  De eerste schooldag!   
 

1) Wat kan nu wel/niet op 1 september? 
De nieuwe geldende richtlijnen in kleurencodes (pandemiescenario’s) zijn duidelijk en 
overzichtelijk weergegeven.  Hier zijn we als school enorm blij om.  Op onze website 
kan u een overzicht vinden.   https://www.vbsdevlinder.be/coronavirus-richtlijnen/  
 

2) Welke toegangswegen worden gebruikt? 
Vanaf 1 september maken we, zoals voor de coronacrisis, enkel gebruik van onze 
fietsenpoort en parking aan het sportpark. 
 

3) Hoe breng/haal ik mijn kleuter? 
Zolang de coronapandemie duurt worden de kleuters ’s ochtends afgezet en ‘s avonds 
opgehaald aan de tuintjes van de kleuterklassen.   
 
Wegbrengen 
’s Ochtends kan u de kleuters aan het tuintje afzetten tussen 8.30 u. en 8.45 u.   
Op de middag vanaf 12.55 u. aan de zwarte poort van de speelplaats voor de kleuters. 
 
Ophalen 
Op de middag om 12 u. aan het tuintje van de klas. 
’s Avonds kan u de kleuters ophalen om 15.30 u. aan het tuintje van de klas. 

https://www.vbsdevlinder.be/coronavirus-richtlijnen/
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We vragen de ouders rekening te houden met de huidige regelgeving.  Dat wil zeggen, 
indien mogelijk 1,5m afstand houden van elkaar en gebruik maken van een mondkapje 
bij het wegbrengen en het afhalen van de kleuters.  De kleuterjuffen dragen enkel het 
mondkapje op deze momenten.  In de klas mogen ze het mondkapje afzetten. 
 
Een grote broer of zus vanaf het 4de leerjaar mag de kleuters ophalen na overleg tussen 
de juf en een ouder/verzorger. 
 

4) Hoe breng/haal ik mijn kind op de lagere school?  
Wegbrengen 
De leerlingen van de lagere school mogen ’s ochtends zelfstandig vanaf 8.30 u. naar de 
klas gaan via de gewone weg.  Ze hoeven niet langer via de toiletten te gaan. We 
vragen de ouders om de kinderen zo weinig mogelijk te vergezellen.  Een uitzondering 
wordt gemaakt voor onze leerlingen van het eerste leerjaar.  Juf Ilse, juf Nancy (op 
vrijdag) en juf Liesbeth wachten de kinderen de eerste week op de speelplaats op zodat 
ze zeker hun weg vinden. Verder hebben de juffen van het eerste leerjaar prenten op 
de weg naar het schoolplein gehangen zodat de kinderen deze pijlen kunnen volgen en 
bij hun juf terechtkomen. Een foto hiervan ziet u in het bericht op algemene schoolinfo 
van klasbord (d.d. 28/08/2020). 
De lessen starten om 8.45 u. We verwachten dat alle leerlingen stipt op dat uur in de 
klas zijn.  
 
Ophalen 
Leerlingen die met de fiets zijn gaan zelfstandig naar de fietsenstalling.  Leerlingen die 
met de auto worden opgehaald zullen door de leerkrachten per klas naar de parking 
worden gebracht. Uitzondering hier is opnieuw ons eerste leerjaar.  De leerlingen van 
het eerste leerjaar worden op het einde van de dag opgehaald aan de tuintjes van de 
klassen. Zo is er alvast snel contact tussen de juf en de ouder mogelijk.  Een grote 
broer of zus vanaf het 4de leerjaar mag de leerling van het 1ste leerjaar ophalen na 
overleg tussen de juf en een ouder/verzorger. 
 
We vragen ook hier dat de ouders rekening houden met de huidige regelgeving.  Dat wil 
zeggen, indien mogelijk 1,5m afstand houden van elkaar en gebruik maken van een 
mondkapje als u de oprit of het schoolplein betreedt.  De leerkrachten dragen het 
mondkapje als ze rondgaan in de school.  In de klas mogen ze het mondkapje afzetten 
als ze vooraan blijven en dus voldoende afstand kunnen bewaren. 
 
Op deze manier willen we het schooljaar starten.  We evalueren dit systeem op het 
einde van september en passen aan indien nodig. 
 

5) Hygiëne: handen wassen 
Handen wassen doen de leerlingen bij het binnenkomen van de klas en niet meer bij 
het buitengaan. Handen wassen krijgt de voorkeur op het gebruik van alcoholgel. 
 

6) Speelpleinwerking 
Op de speelplaats mogen de kinderen gewoon spelen zonder opsplitsing in 
verschillende bubbels.  Dit kan zelfs zo tot in code rood.   
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7) Gesprekken met de leerkracht 
Gesprekken met de leerkracht zijn mogelijk, bij voorkeur op voorhand een afspraak 
maken.  Indien heel dringend kan u het schoolgebouw binnenkomen met mondkapje.  
Als u het schoolgebouw betreedt graag gebruik maken van de alcoholgel die werd 
geplaatst aan de toegangswegen.   
 

8) Infoavonden 
De infoavonden mogen doorgaan in gewijzigde vorm.   
De infoavond voor de kleuterschool zal doorgaan op dinsdag 8 september van 19 u. tot 
21 u.  De infoavond voor de lagere school zal doorgaan op woensdag 9 september van 
19 u. tot 21 u.  Dit jaar zal er geen gezamenlijk gedeelte voorzien worden. 
Omdat we niet te veel ouders tegelijkertijd in het klaslokaal mogen ontvangen, worden 
de groepen opgesplitst in 2 delen.  Een eerste groep wordt ontvangen van 19 u. tot 20 
u., een tweede groep van 20 u. tot 21 u.  Er zal per moment en per klas telkens maar 
één ouder kunnen deelnemen aan de infoavond.   
Bijv. mama gaat van 19 u. tot 20 u. naar klas 1A, papa gaat van 19 u. tot 20 u. naar klas 
3B.  Van 20 u. tot 21 u. kan mama of papa dan weer naar een andere klas gaan. 
Het is mogelijk dat u dus niet bij alle klassen kan aanwezig zijn.  Daarom zullen we 
onze informatie nadien ter beschikking stellen.  Meer informatie rond de praktische 
uitwerking, volgt later nog. 
 
Dank voor uw medewerking!  Aarzel niet ons te contacteren indien er nog verdere 
vragen zijn. 
 
Een fijne start toegewenst en graag tot 1 september! 
 

Mvg, 
Wim. 
 
 


