
 

 

 

 

 

 
 

 
Betreft: nieuwe fase heropstart lagere school 08/06 – praktische info 
 

Beste ouder(s) 
 

Vanaf maandag 8 juni gaat de volgende fase van de gedeeltelijke heropstart 
van onze school van start. Ondertussen hebben we alles in gereedheid gebracht 

om deze volgende fase haalbaar en veilig mogelijk te maken. De leerlingen van 
de lagere school komen enkele dagen per week terug naar school. Daarnaast blijft 

onze school noodopvang voorzien voor de afgesproken doelgroepen.  
 

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

(instructies maatregelen ter voorkoming van corona) werd reeds kenbaar 
gemaakt en is eveneens op de website terug te vinden.  
 

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

Basisregels: 
 

- Social distancing (minstens 1,5 m afstand bewaren) 

- Handhygiëne (regelmatig wassen van de handen) 
 

Lesdagen lagere school: 
 

- 2 hele lesdagen voor het 1ste lj, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de lj per week 

- 1ste, 3de en 5de lj krijgt les op maandag en donderdag. 
- 2de, 4de en 6de lj krijgt les op dinsdag en vrijdag. 

- Woensdagen worden alternerend ingericht: 
o Woensdag 10/06: 1ste en 3de lj 
o Woensdag 17/06: 2de en 5de lj 

o Woensdag 24/06: 4de en 6de lj  
- We werken met volledige klasgroepen. 

 

Noodopvang lagere school: 
 

Op de dagen wanneer er geen les is, kan gebruik gemaakt worden van de 

noodopvang. Hiervoor dient steeds ingeschreven te worden: 
http://tiny.cc/opvang 
Op vraag dient een attest van de werkgever voorgelegd te kunnen worden.  
 

Dagindeling 1ste lj – maandag en donderdag  
 

08u10 – 08u30 onthaal – toegang via poort  OB – ‘Lantaarnpad’ 

08u30  start van de lesdag 

10u10 – 10u30 speeltijd – speelplaats OB ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u30  lunch in de klas   

12u30 – 13u10  speeltijd – speelplaats OB ‘aangeduide zone’ 

14u00 – 14u20 speeltijd – speelplaats OB ‘aangeduide zone’ 

15u30 verlaten van de school via fietserspoort Nonnenstraat 

 

http://tiny.cc/opvang


 

 

 

 

 

 
 

 
 
Dagindeling 2de lj – dinsdag en vrijdag  

 

08u40 – 08u55 onthaal – toegang via poort  OB – ‘Lantaarnpad’ 

08u55  start van de lesdag 

10u35 – 10u50 speeltijd – speelplaats OB ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u50  speeltijd – speelplaats OB ‘aangeduide zone’ 

12u50 – 13u10  lunch in de klas 

14u25 – 14u40 speeltijd – speelplaats OB ‘aangeduide zone’ 

15u45 verlaten van de school via fietserspoort Nonnenstraat 

 

Dagindeling 3de lj – maandag en donderdag  
 

08u10 – 08u30 onthaal – toegang via poort BB - ‘Lantaarnpad’ 

08u30  start van de lesdag 

10u10 – 10u30 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u30  lunch in de klas 

12u30 – 13u10  speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

14u00 – 14u20 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

15u30 verlaten van de school via poort BB ‘Lantaarnpad’ 

 
Dagindeling 4de lj – dinsdag en vrijdag  

 

08u10 – 08u30 onthaal – toegang via poort BB - ‘Lantaarnpad’ 

08u30  start van de lesdag 

10u10 – 10u30 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u30  lunch in de klas 

12u30 – 13u10  speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

14u00 – 14u20 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

15u30 verlaten van de school via poort BB ‘Lantaarnpad’ 

 

Dagindeling 5de lj – maandag en donderdag  
 

08u40 – 08u55 onthaal – toegang via poort  ‘Wit Geel Kruis’ 

08u55  start van de lesdag 

10u35 – 10u50 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u50  speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

12u50 – 13u10  lunch in de klas 

14u25 – 14u40 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

15u30 verlaten van de school via poort  ‘Wit Geel Kruis’ 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Dagindeling 6de lj – dinsdag en vrijdag  
 

08u40 – 08u55 onthaal – toegang via poort  ‘Wit Geel Kruis’ 

08u55  start van de lesdag 

10u35 – 10u50 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u50  speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

12u50 – 13u10  lunch in de klas 

14u25 – 14u40 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

15u30 verlaten van de school via poort  ‘Wit Geel Kruis’ 

 
Dagindeling noodopvang lagere school 

 
Opgelet! Steeds inschrijven voor de noodopvang: http://tiny.cc/opvang 

 

08u10 – 08u30 onthaal – toegang via poort  BB – ‘Lantaarnpad’ 

08u30  start van de lesdag 

10u10 – 10u30 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

12u10 – 12u30  lunch in de klas   

12u30 – 13u10  speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’  

14u00 – 14u20 speeltijd – speelplaats BB ‘aangeduide zone’ 

15u30 verlaten van de school via poort BB – ‘Lantaarnpad’ 

 

Mee te brengen tijdens de schooldagen: 
 

- Leerlingen mogen papieren zakdoekjes meebrengen. 

- Leerlingen brengen hun eigen pennenzak mee. 
- Leerlingen brengen een keukenhanddoek mee (middageten in de klas). 

- Voor het middageten brengen leerlingen een eigen drinkbus met water 
mee (geen drank van school). 

 

Toegang tot de school  door externen: 
 

Gedurende deze maatregelen is de toegang tot de schooldomeinen verboden 
voor ALLE externe partijen (ouders, grootouders, broers en zussen die niet op 
dezelfde school zitten, …). 

 
Wanneer u per uitzondering toch op het secretariaat van de school moet zijn, dient 

u een mondmasker te dragen.  
 

 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 

Vriendelijke groet 
 

Directie (W)Onderwijs 
 
 

http://tiny.cc/opvang

