
 

 

 
 

   

Beste ouders, 
 
 
de laatste dagen was er heel wat te doen rond het heropstarten van de scholen. De hele 
week lang was onduidelijkheid troef, maar nu hebben we echt een antwoord gekregen:  
de Veiligheidsraad heeft gisteren beslist dat de kleuterscholen terug mogen heropstarten 
vanaf dinsdag 2 juni.  
We zijn opgelucht dat we op deze manier toch nog enkele weken kunnen genieten van de 
kleuters, hen nog kunnen stimuleren in hun ontwikkeling en samen het schooljaar kunnen 
afsluiten.  
Tegelijkertijd hopen we op een veilige en gezonde afsluiter van het schooljaar. 
 
Er zijn echter ook heel wat maatregelen die we als school moeten nemen en heel wat zaken 
die ik met jullie wil delen en afspreken: 
 
Afzetten en ophalen van de kleuters: 
Het schooldomein mag niet worden betreden door externe volwassenen: we vragen dan ook 
met aandrang om de looprichting op de stoep voor de schoolpoort in acht te nemen, je 
kleuter af te zetten aan de schoolpoort en de tijd zo kort mogelijk te houden aan de poort. 
Uiteraard houden jullie nog steeds rekening met de social distancing van 1,5m met de 
andere ouders. Jullie kleuter zal opgevangen worden door één van onze leerkrachten en 
direct naar de klas worden gebracht. Houd er rekening mee dat er een leerkracht aan de 
poort staat van 8u15 tot 8u30.  
Ook voor het afhalen vragen we om afstand van elkaar te bewaren en de speelplaats niet te 
betreden: de leerkracht op de speelplaats brengt jullie kleuter naar de schoolpoort van zodra 
ze jou ziet. Afhalen van jullie kleuter kan tussen 15u en 15u30.  
Komt uw kind maar een halve dag naar school dan kan hij/zij opgehaald worden tussen 12u 
en 12u15.  
 
Hoe ziet een schooldag er uit? 
De kleuters gaan bij het betreden van de school direct naar de klas en wassen hun handen:  
- de kinderen van de Julesklas gaan hiervoor langs de gele deur, halverwege de speelplaats 
- de kinderen van de tweede kleuterklas gaan langs de gebruikelijke oranje deur onder het 
afdak 
- de kleuters van de derde kleuterklas gaan over de speelplaats, langs het hekken van de 
zusters, langs de plusklas naar hun eigen klas. 
 



De kleuters blijven de hele dag in hun groep: hun klasgenoten vormen immers hun bubbel. 
Ook tijdens het buitenspelen zullen ze gebruik maken van hun eigen zone: de speelplaats 
werd in 2 zones verdeeld en we kunnen gebruiken maken van de tuin(en) van de zusters 
Franciscanessen, waarvoor onze dank. 
 
Het eten gebeurt in hun eigen bubbel: iedere kleuter brengt zijn eigen lunchpakket mee en 
een drankje. Liefst een fles water die we kunnen heropvullen, want de drankfontein is om 
hygiënische redenen tijdelijk buiten gebruik.  
We bieden nog geen fruit aan vanuit school: de kinderen brengen dus ook een eigen stuk 
fruit mee voor in de voormiddag. 
Onze drankleverancier liet weten dat de geleverde voorraad niet terug wordt opgehaald en 
er geen nieuwe leveringen zullen plaats vinden. De kinderen kunnen dus tijdelijk ook 1 
drankje op school nuttigen dat zal aangerekend worden op de schoolfactuur. Ik houd jullie 
op de hoogte wanneer de voorraad op is. 
 
 
Overige mededelingen: 
- De padlet-pagina’s worden stop 
gezet. De leerkrachten hebben hier 
veel tijd in geïnvesteerd en we 
hopen dat jullie er thuis toch wat 
aan gehad hebben. 
- Zieke kleuters blijven thuis! Wanneer een kind ziek wordt op school, wordt hij/zij 
afgezonderd en direct door de ouders opgehaald. 
- De klassen worden dagelijks gepoetst.  
- Tafels, stoelen en bankjes worden dagelijks ontsmet.  
- Het speelgoed dat werd gebruikt gaat elke dag 72 uur langs de kant.  
- De toiletten worden 2x daags gepoetst. 
- Er wordt heel veel aandacht besteed aan het veelvuldig handen wassen, gedurende de dag. 
- Nieuwe peuters die zouden gestart zijn na de paasvakantie en na OLH Hemelvaart zijn 
welkom en werden de afgelopen weken telefonisch gecontacteerd.  
Indien jouw peuter volgende week voor het eerst naar school zal komen, graag nog even 
verwittigen aan juf Kaat en Juf Stefanie via: Julesklas@kleuterschoolvinderhoute.be  
- De voor- en naschoolse opvang blijft voorlopig nog doorgaan bij ons op school. Hiervoor 
dient wel nog steeds ingeschreven te worden, maar gebeurt nu terug vanuit de BKO. 
Wijzigingen tussendoor dienen dus rechtstreeks afgesproken te worden met hen. 
Hieronder kunnen jullie de communicatie hieromtrent terug vinden: 
 
 ‘De opening van de scholen heeft ook tot gevolg dat de werking van de buitenschoolse kinderopvang 
aangepast wordt. 
 
Om organisatorische redenen (personeelsinzet, het maken van bubbels, …) vragen we jullie om de 
kinderen via onderstaande link in te schrijven voor de voor- en naschoolse opvang. Mogen we jullie 
vragen dit formulier zo snel mogelijk in te vullen? Indien er toch iets in jullie planning wijzigt en jullie 
geen toegang meer hebben tot het inschrijvingsformulier, stuur dan spoedig een e-mail naar 
bko@lievegem.be.  
 
Omdat veiligheid in deze periode nog steeds primeert, vragen we jullie om: 
- indien je opvang wenst, de buitenschoolse opvang te kiezen, verbonden aan jullie school (zo blijven 
we de bubbels respecteren). 
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- de kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.’ 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ygCP8v4f1k2_ZnpW3Er-
CzBP4o3zrhZKrRf6IGLMDYdUODZQRzRZUzZBQ0wzNExKNk05RTVPNElOViQlQCN0PWcu 
 

 
 
Dank voor jullie begrip en medewerking.  
Het blijven vreemde tijden, maar we kijken er naar uit om de kleuters terug te verwelkomen. 
 
#samensterktegencorona 
 
Vriendelijke groeten, 
Mieke Dhoore en het Speelfontein-team 
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