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Nieuwsbrief  3 juni 2020 

 

Verdere opstart lagere school vanaf maandag 8 juni 

In het nieuws hoorden jullie dat de lagere scholen mogen opstarten. De afstandsregel werd afgeschaft,  

waardoor meer kinderen naar school kunnen. Met het schoolteam bekeken we verschillende scenario’s om nog 

meer leerlingen op een veilige manier terug naar school te laten komen.  

De kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar komen al twee weken naar school. Aan deze regeling 

wordt niets gewijzigd. We zijn er als team van overtuigd dat kinderen, meer dan ooit, nood hebben aan  

structuur en regelmaat.  

De kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar zullen vanaf maandag 8 juni volgens onderstaande  

schema’s naar school kunnen komen. 

In deze nieuwsbrief leest u hoe we dit organiseren.  

Vooraf: enkele algemene afspraken voor het 3e, 4e en 5e leerjaar 

 Dankzij het wegvallen van de afstandsregel voor de kinderen van de lagere school, kunnen de leerlingen les 

volgen met de volledige klasgroep. Zij vormen één bubbel.  

 Op dagen dat de leerlingen niet op school worden verwacht, zullen zij thuis nog werk krijgen voor school.  

De begeleiding op afstand zal minder intensief zijn, aangezien de leerkrachten op deze dagen worden  

ingezet in een hygiëne– of toezichtploeg. De leerkrachten zullen hierover nog verder communiceren met 

hun leerlingen.  

 De leerkrachten dragen steeds een mondmasker. Enkel wanneer er vooraan in de klas les wordt gegeven, 

kunnen de leerkrachten gebruik maken van een gelaatsscherm. Voor de kinderen is een mondmasker niet 

verplicht.  

 Er worden geen warme maaltijden voorzien. Geef uw kind(eren) dus een lunchpakket, fruit/koek en water 

mee.  

 Bij het ophalen/afzetten van uw kind(eren) ontstaat er soms een wachtrij aan de poort. Gelieve steeds 1,5m 

afstand te houden. We raden ouders sterk aan om op deze momenten een mondmasker te dragen. 

 We organiseren in de Alfons Biebuycklaan een schoolstraat tussen 8u15 en 8u45 en tussen 15u15 en 15u45. 

Op deze momenten mogen er geen wagens door de straat rijden.  
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

8u25-15u35 4A 4B    

Vierde leerjaar 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag   

   5A 5A 9u-12u 

   5B 5B 13u-16u 

Vijfde leerjaar 

 De kinderen van 4A krijgen les van juf Lisa De Vylder en de kinderen van 4B krijgen les van juf Lisa Lelie. 

 Aangezien de klassen van het vierde leerjaar reeds worden gebruikt door het eerste en tweede leerjaar, 

zullen de kinderen van het vierde leerjaar les krijgen in de refter.   

 De kinderen komen een volle dag naar school.  

 De kinderen van 5A krijgen, zoals gewoonlijk, les van meester Sander en de kinderen van 5B krijgen les van 

juf Sarah.  

 De kinderen komen op donderdag en vrijdag een halve dag naar school.  

 De kinderen van 3A krijgen les van juf Free en de kinderen van 3B krijgen les van juf Sabine.  

 Op woensdag komen de kinderen een halve dag en op donderdag een volle dag naar school.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

8u25-12u05   3A en 3B   

8u25-15u35    3A en 3B  

Derde leerjaar  
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 Onze school organiseert geen zomerschool. De grote vakantie begint voor alle leerlingen op woensdag  

1juli. Momenteel werkt stad Gent een gevarieerd en kwaliteitsvol zomeraanbod uit voor de Gentse  

kinderen. U hoort hierover later nog meer.  

 Wie wil trakteren voor zijn verjaardag, kan dit doen door een traktatie mee te brengen die individueel  

verpakt is. (Zelfgemaakte) taarten en cake zijn momenteel niet toegestaan.  

 Dit schooljaar ging de zeeklas voor de kinderen van het eerste leerjaar niet door. We zochten en vonden 

een alternatief! Volgend schooljaar zal jullie zoon of dochter, samen met de juffen van het tweede leerjaar, 

kunnen genieten van een leerrijke tijd aan zee. Verder info volgt.  

Noodopvang - Santo 

De noodopvang is enkel voor kinderen wiens ouders beiden buitenhuis werken en geen andere  

opvangmogelijkheden hebben of voor kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen.  

De kinderen van de lagere school kunnen op momenten dat ze geen les hebben terecht in Santo.  

De kinderen gaan Santo binnen langs de hoofdingang (Peter Benoitlaan, 78). 

Inschrijven voor noodopvang is verplicht. 

 

Graag ten laatste tegen vrijdag 5 juni om 12u: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-

PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UOERXOElSR1k2RlAxMTQ4Q1NPTlVFRlZSRS4u 

 

De vrijwilligers van Das Kunst, die reeds twee weken helpen bij de opvang voor onze  

leerlingen, staan paraat om hen te begeleiden. Wie deze organisatie beter wil leren kennen, 

kan eens een kijkje gaan nemen op hun website: https://daskunst.be/  

 

Tot slot  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UOERXOElSR1k2RlAxMTQ4Q1NPTlVFRlZSRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UOERXOElSR1k2RlAxMTQ4Q1NPTlVFRlZSRS4u
https://daskunst.be/

