
 

 

 
 

 
Betreft: heropstart kleuterschool 04/06 – praktische info 
 

Beste ouder(s) 

 
Vanaf donderdag 4 juni zullen we onze kleuterschool heropstarten. 

Ondertussen hebben we alles in gereedheid gebracht om een haalbare en veilige 
opstart mogelijk te maken.  
 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is hierbij een absolute 
topprioriteit en zullen we steeds laten primeren.  
 

Met deze brief willen we u een overzicht van de praktische richtlijnen bezorgen: 

 

Dagindeling:  
 

Instapklassen 
 
08u10 – 08u30 toegang via poort  KS – ‘Lantaarnpad’ 

08u30  start van de dag 

10u00 – 10u20 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u40  lunch in de klas   

12u40 – 13u30  speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

14u20 – 14u40 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

15u30 ophalen van de kleuters via parking Koppelandstraat 
 

1K 

 
08u10 – 08u30 toegang via poort  KS – ‘Lantaarnpad’ 

08u30  start van de dag 

10u00 – 10u20 speeltijd – speelplaats KS 

12u10 – 12u40  lunch in de klas   

12u40 – 13u30  speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

14u20 – 14u40 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

15u30 ophalen van de kleuters via luifel ‘Lantaarnpad’ 
 

2K 

 
08u10 – 08u30 toegang via poort  KS – ‘Lantaarnpad’ 

08u30  start van de dag 

10u25 – 10u45 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u40 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

12u40 – 13u05  lunch in de klas   

13u05 – 13u30  speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

15u00 – 15u20 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

15u30 ophalen van de kleuters via parking Koppelandstraat 

 

 



 

3K 
 
08u40 – 08u55 toegang via poort  KS – ‘Lantaarnpad’ 

08u55  start van de dag 

10u25 – 10u45 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 13u05 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

13u05 – 13u30  lunch in de klas  

15u00 – 15u20 speeltijd – speelplaats KS ‘aangeduide zone’ 

15u45 ophalen van de kleuters via luifel Lantaarnpad  

Locaties handen wassen: 

• Kleutertoiletten speelplaats 

• Extra handwasmogelijkheid op speelplaats  
• Lavabo’s klas 

Ophalen kleuters: 

Om de social distance te kunnen aanhouden, worden kinderen gefaseerd 

afgehaald. Opgelet! Gelieve telkens de social distance te respecteren! 

Instapklassen: 

• Kleuters komen in hun rij staan op de speelplaats om 15.30 u. 
• Ouders verzamelen op de leerkrachtenparking (ingang Koppelandstraat).  

1K: 

• Kleuters maken 4 rijen onder de luifel om 15.30. 

• Ouders verzamelen aan de poort (Lantaarnpad).  

2K: 

• Kleuters komen in hun rij staan op de speelplaats om 15.30 u. 
• Ouders verzamelen op de leerkrachtenparking (ingang Koppelandstraat).  

3K: 

• Kleuters maken 4 rijen onder de luifel om 15.45. 
• Ouders verzamelen aan de poort (Lantaarnpad).  

Wanneer er meerdere broers of zussen van hetzelfde gezin een verschillend 
aanvangs- en/of einduur hebben, mag gekozen worden voor het eerste 

aanvangs- en of einduur. Er is op de speelplaats toezicht voorzien.  

Met deze aanpak willen we alle kleuters zo veilig, verantwoord en geborgen 
mogelijk terug naar onze school laten komen. 

 
Vriendelijke groet 

 
Directie (W)Onderwijs 


