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 Niel, 28 augustus 2020 

Beste ouder(s) 

 

De Corona-maatregelen werden versoepeld in het onderwijs. Hieronder volgt de nieuwe regeling in 
onze school. 

 

Alle kleuters starten op dinsdag 1 september 2020 in hun eigen vestiging. 

 

 De instappers en kleuters van de 1ste kleuters in de F.D. Rooseveltstraat 26. 
- De kleuters komen binnen langs de voorkant van de school (F.D. Rooseveltstraat) tussen 

8.15 uur en 8.30 uur. 
- De kleuters afgeven aan de juf die aan de poort staat.  
- De kleuters gaan naar hun eigen klas, waar de juf hen opwacht. 
- Gelieve uw kind af te zetten aan de deur en de afstand (social distancing) te bewaren a.u.b. 
- Ouders dragen een mondmaskers als ze de kleuters brengen en ophalen. 
- De kleuters afhalen aan de parking van de sporthal om 15.25 uur. Elke klas heeft zijn eigen 

vak. 
 

 De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas in de nieuwe school.  
- De kleuters van de 2de kleuterklas (K2A, K2B en K2C) komen binnen langs de 

Dorpsstraat tussen 8.30 uur en 8.45 uur.  
Opgelet! Deze straat wordt terug een ‘Schoolstraat’. 

- De kleuters van de 3de kleuterklas (K3A, K3B, K3C en K3D) komen binnen langs de R. 
Berthoutlaan tussen 8.30 uur en 8.45 uur 

- De kleuters afgeven aan de juf die aan de poort staat. 
- De kleuters gaan naar hun eigen klas, waar de juf hen opwacht. 
- De kleuters afhalen om 15.30u op dezelfde plaats waar ze ’s morgens worden afgezet om. 
- Op woensdag kunnen de kleuters worden opgehaald om 12.15u. 
- Ouders dragen een mondmaskers als ze de kleuters brengen en ophalen. 
- Gelieve uw kind af te zetten aan de deur en de afstand (social distancing) te bewaren a.u.b. 

 

De leerlingen van de lagere school starten op dinsdag 1 september 2020 
in hun eigen vestiging. 

 

 1ste 
- De leerlingen komen binnen langs de Dorpsstraat tussen 8.15 uur en 8.30 uur. 
- Gelieve uw kind af te zetten aan de poort en de afstand (social distancing) te bewaren 

a.u.b. 
- Alle leerlingen gaan bij aankomst rechtstreeks naar de klas waar de juf hen opwacht. 
- De leerlingen kunnen worden opgehaald om 15.20 langs de Dorpsstraat. 
- Ouders dragen een mondmaskers als ze de kinderen brengen en ophalen. 

 
 



 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 2 

 2de leerjaar  
- De leerlingen komen binnen langs de Dorpsstraat tussen 8.15 uur en 8.30 uur. 
- Gelieve uw kind af te zetten aan de poort en de afstand (social distancing) te bewaren 

a.u.b. 
- Alle leerlingen gaan bij aankomst rechtstreeks naar de klas waar de juf hen opwacht. 
- De leerlingen kunnen worden opgehaald om 15.20 langs de Ridder Berthoutlaan. 
- Op woensdag worden de kinderen afgehaald om 12.05u. 
- Ouders dragen een mondmaskers als ze de kinderen brengen en ophalen. 

 
 3de t/m 6de leerjaar 

- Alle leerlingen komen naar school tussen 8.15 uur en 8.30 uur. 
- De leerlingen van het 3de en 5de leerjaar komen binnen langs de poort aan de kant van het 

afdak/de turnzaal.  
- De leerlingen van het 4de en 6de leerjaar komen binnen langs de poort aan de kant van de 

refter.  
- Alle leerlingen gaan bij aankomst rechtstreeks naar de klas waar de juf hen opwacht. 
- Ze wassen de handen voor ze naar de klas gaan. 
- Gelieve uw kind af te zetten aan de poort en de afstand (social distancing) te bewaren 

a.u.b. 
- Ouders dragen een mondmaskers als ze de kinderen brengen en ophalen. 

 
Algemene afspraken ivm de maatregelen: 
 

 Alle leerkrachten dragen een mondmasker waanneer zij zich tussen de kinderen en de 
collega’s begeven (uitzondering bij de kleuterjuffen: zij dienen geen mondmasker te dragen 
bij hun kleuters) 
 

 Handhygiëne Veldstraat: 
- handenwassen bij het betreden van de school  
 wasbakken in toiletten 
 wasbakken aan refter 
- handen wassen voor én na eten 
 

 Handhygiëne Ridder Berthoutlaan: 
- handen wassen bij het betreden van de klas (’s morgens en na elke speeltijd) 
- handen wassen voor én na het eten 
 

 Handhygiëne Rooseveltstraat: 
- handen wassen voor het betreden van de klas 
- handen wassen voor en na het eten 
 

 Verluchting van de lokalen: 
 voor aanvang van de lessen 15’ 
 tijdens de speeltijd 15’ 
 tijdens de middag 15’ 
 na de lessen tijdens het poetsen van het lokaal 
 deuren blijven open 
 

Om alles vlot te laten verlopen, is het aangewezen dat uw kind(eren) thuis eerst nog naar het toilet 
gaan en de handen wassen vooraleer ze naar school vertrekken. 

Wij danken u alvast voor uw begrip en inzet! 
Samen gaan we voor een veilige start! 

Het schoolteam 


