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Gemeentelijke Basisschool LOCHRISTI – BEERVELDE 
     Lager                   Kleuter                 Lager + Kleuter 
Schoolstraat 18          Koning Boudewijnlaan 8     Kloosterstraat 4 

9080 LOCHRISTI        9080 LOCHRISTI                   9080 BEERVELDE  
tel. (09)331 53 61 tel. (09)355 53 80 

                  e-mail: directie@gbslochristi.be  of  secretariaat@gbslochristi.be  

                          website: www.gbslochristi.be 

Lochristi, 4 juni  2020 
 

 
 
Aan de ouders van het 3de  leerjaar - vestiging Lochristi 
 
Betreft: praktische afspraken lagere school Lochristi 
 
Geachte ouder, 
 
Vanaf maandag 8 juni gaan we de volledige klassen voltijds heropenen. We denken dat 
iedereen daar blij en gelukkig over is. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat 
VEILIGHEID en HYGIËNE nog altijd heel belangrijk is en blijft! 

 

Algemeen: 

 De volledige klas wordt de contactbubbel.  

 De speeltijden worden voor de verschillende klasbubbels op verschillende 
momenten georganiseerd. Dit geldt ook voor de middagpauze. 

 Social distancing blijft wel essentieel tussen leerlingen en leerkracht, tussen 
leerkracht en ouders, tussen leerkrachten onderling. 

 Handhygiëne blijft heel belangrijk.  

 Wij krijgen regelmatig de vraag of de jarigen nog traktaties mogen verdelen.  We 
raden aan om dit enkel onder individueel verpakte vorm te doen. 

 De laatste schooldag is op dinsdag 30 juni en eindigt zoals de woensdagregeling 
hieronder. 

Voor een vlot verloop van de werking van onze lagere school willen we graag volgende 
afspraken mededelen: 

 Opvang op de grote speelplaats van 7:30 tot 7:55 

 Over de middag worden de leerlingen NIET afgehaald. 

 Gelieve een lunchpakket, een flesje water en een gezond tussendoortje mee te 
geven. (er wordt geen fruit op woensdag aangeboden door de school) 

 Er is geen avondstudie, wel opvang tot 17:15. 

Binnenkomen van de school (spreiding) vanaf 8:00 

 1ste en 2de leerjaar: langs de houten poort 

 3de en 4de leerjaar: op het speelplein van Orphanimo (Joepla) 

 5de en 6de leerjaar: langs de Schoolstraat (het zesde leerjaar gaan onmiddellijk naar 
de klas) 
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Afhalen van de school 

 Op het speelplein van Orphanimo (Joepla) 

 De ouders komen binnen langs de Koning Albertlaan en verlaten het plein samen 
met hun kind langs het hekje aan de bibliotheek. 

 Om 15:50 (op woensdag en de laatste schooldag om 11:20) 

 De leerlingen zullen per klas opgesteld staan. 

 

U begrijpt dat voor de planning van de heropstart in onze school het een enorme 
organisatie vergt. Ik ben dan ook heel veel dank verschuldigd aan de mensen van het 
onderhoud, de secretariaatsmedewerkers, het onderwijzend personeel en de leden van 
het oudercomité. 
 

Mag ik met aandrang vragen dat u zich aan deze richtlijnen wilt houden. Misschien loopt 
één en ander de eerste dag nog niet helemaal gesmeerd, toch reken ik op begrip van 
iedereen. 

 
Het zijn nu eenmaal ongewone omstandigheden. Toch zijn we blij om de kinderen 
opnieuw te mogen verwelkomen. Zo kunnen we het schooljaar mooi afsluiten. 

 

 

 

Chris van Calenberge  
Directeur  

 


