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Lochristi, 4 juni  2020 
 

 
 
Aan de ouders van de lagere afdeling Beervelde 
 
Betreft: praktische afspraken lagere school Beervelde 
 
Geachte ouder, 
 
Vanaf maandag 8 juni gaan we de volledige klassen voltijds heropenen. We denken dat 
iedereen daar blij en gelukkig mee is. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat 
VEILIGHEID en HYGIËNE nog altijd heel belangrijk zijn en blijven ! 

 

Algemeen: 

 De volledige klas wordt de contactbubbel. Zowel bij het binnenkomen van de 
school als bij het verlaten van de school. 

 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. 

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

 Over de middag worden de leerlingen zo weinig mogelijk afgehaald.  

 Gelieve een lunchpakket, een flesje water en een gezond tussendoortje mee te 
geven. 

Binnenkomen van de school : 

 Als de kinderen met de fiets zijn dan plaatsen ze die eerst in de berging. 

 De kinderen passeren voorbij de wastafels. Soms zal een beetje moeten gewacht 
worden en zullen we de nodige afstand moeten bewaren.  

 De leerlingen volgen de pijlen en begeven zich naar de speelplaats en gaan ze naar 
de bubbel met daarop het nummer van hun leerjaar. De eerste dag zullen de 
titularissen zeker een handje helpen. 

Afhalen van de school 

 De ouders die hun kinderen om 15.40 uur afhalen die zwaaien eens aan het hek 
van de grote speelplaats. We sturen de kinderen dan wel naar de ouders toe.  

 Maken de kinderen gebruik van het naschools toezicht, dan blijven ze in hun 
betreffende bubbel spelen.  
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Eten tijdens de middag  

 De kinderen eten samen in de klas.  

 Na het eten verspreiden we de kinderen over de speelplaats en in de tuin van de 
bib. Dit met een beurtsysteem.  

 De voormiddag- en namiddagspeeltijden verlopen over 2 tijdstippen.  

 

Nog eventjes ter info :  

 Dinsdag 30 juni verloopt zoals een woensdag (halve dag school). Er zullen geen 
“fysische” oudercontacten zijn.  

 Als er nog kinderen zijn die een traktatie willen voorzien voor hun verjaardag, dan 
vragen we dit te doen door iets apart verpakt te voorzien. Er kan misschien best 
afgesproken worden met de klasleerkracht.  

 

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 Freddy De Wilde  
Directeur Vestigingsverantwoordelijke 

 

 


