
 

 

 

Beste ouders 
 
Op 1 september kunnen de kinderen met z’n allen terug naar school. Dit 
is alvast een hele opluchting in deze moeilijke tijden.  
 
Het spreekt voor zich dat we ons nog steeds aan een aantal 
veiligheidsmaatregelen moeten houden, gezien de Covid-19 pandemie 
nog niet achter de rug is.  
We starten op in ‘code geel’ wat leidt tot onderstaande 
afspraken: 
 

- Het is niet mogelijk om de ouders toegang te verlenen tot 
de school. Zij komen tot aan de oprijlaan van de school. 

- In de buurt van de school wordt gevraagd dat elke volwassene 
een mondmasker draagt én de regels voor social 
distancing respecteert. (Houd 1,5m afstand van elkaar) 

- ’s Ochtends staat vanaf 8.10 uur ons personeel klaar om uw 

kind te ontvangen.  
- Bij het betreden van de school, worden de handjes van uw 

kind ontsmet. 

- Kinderen van de peuterklas en de 1ste kleuterklas worden 
door hun juf onmiddellijk naar hun klasje geleid. 

- De kinderen van de andere klassen stappen direct door naar 
de speelplaats, waar hun juf of meester reeds aanwezig zal zijn 
om hen te verwelkomen. 

- Mag ik vragen dat u, na het afleveren van uw kinderen, aan de 
oprijlaan van onze school onmiddellijk plaats maakt voor andere 
ouders. Hier mag geen samenscholing ontstaan. 

- Om verkeersproblemen in de schoolbuurt te vermijden, wordt ook 
gevraagd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. 

- Tijdens de speeltijden zullen àlle kinderen samen mogen spelen op 
de speelplaats. 

- 6x per dag zullen hun handen ontsmet worden. 

- ’s Middags eten de kinderen samen in de klas. Kinderen die 
naar huis willen gaan eten, kunnen dit doen. Ze zullen onder 
begeleiding naar buiten gebracht worden (om 11.40 uur). Er zijn 
geen warme maaltijden. 

- Bij het einde van de schooldag om 15.45 uur (woensdag om 
11.15 uur en vrijdag om 15 uur) verlaten de kinderen de school per 
klas eveneens via de oprijlaan. De oudste kinderen gaan eerst, 
gevolgd door de lagere leerjaren en met de kleuters als laatste. 



 

 

 

- Ook bij het afhalen van uw kind vragen we dezelfde afspraken te 
respecteren: dragen van mondmasker, 1,5 m afstand houden, na 
ontvangst van het kind onmiddellijk de schoolbuurt verlaten. 

- Vanaf 2 september verloopt de voor- en naschoolse opvang op 
de normale manier. Vanaf 7 uur kan u uw kind bij juf Anne/Marijke 
brengen. Ook dan is voor u het dragen van een mondmasker 
noodzakelijk en wordt gevraagd de social distancing regels te 
respecteren. Dit geldt ook voor het afhalen ’s avonds. 

- De ‘klassieke’ infomomenten die normaal ingepland zijn in de 
eerste week van het schooljaar, kunnen niet doorgaan. Wij 
kunnen geen ouders in de klaslokalen toelaten. Alle informatie zal 
op papier meegegeven worden en er zal een alternatief 
infomoment ingepland worden in de loop van september. U wordt 
daar later nog over geïnformeerd. 

 
Ik begrijp heel goed dat dit voor u vervelende maatregelen zijn, die 
zo’n eerste schooldag wat dreigen te overschaduwen. Wij, van onze 
kant, zullen alles in het werk stellen om voor uw kind deze dag toch 
zo feestelijk te maken als enigszins mogelijk. Ons team is er helemaal 
klaar voor. 
 
Tot dinsdag! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Piet Van den Borre 
Directeur Basisscholen De Boomgaard en Knipoog – Liedekerke  
 

 


