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donderdag, 28 mei 2020 
Geachte ouder(s), beste leerlingen, 
 

We willen jullie graag informeren over het verdere verloop van het toch wel uitzonderlijke schooljaar. Zoals 
jullie wellicht ook deze ochtend hoorden via de media, versoepelen de preventiemaatregelen voor de 
scholen. Hierdoor kunnen we uitkijken naar een stapsgewijze herstart voor alle Kinderlanders! 
 

Vanaf dinsdag 2 juni herstarten alle kleutergroepen voltijds. Hierdoor vervalt de dagopvang en moet er 
dus niet meer ingeschreven worden voor de kleuters. De klasactiviteiten gaan door in klasbubbels samen 
met hun vertrouwde leerkracht.  
Ook de leerlingen van het 2de leerjaar herstarten die week met de lessen, zoals reeds gebeurde voor het 
1ste en het 6de leerjaar. Zie schema hieronder. 

maandag  
1/06 

dinsdag  
2/06 

woensdag  
3/06 

donderdag 
4/06 

vrijdag 
5/06 

 
 

Pinkstermaandag 
geen school 

L6a, L6b, L6c 
Groep B 

 L6a, L6b, L6c 
Groep A 

L6a, L6b, L6c 
Groep A & B 

L1a, L1b, L1c 
Groep B 

 L1a, L1b, L1c 
Groep A 

L1a, L1b, L1c 
Groep A & B 

L2a, L2b, L2c 
Groep B 

 L2a, L2b, L2c 
Groep A 

L2a, L2b, L2c 
Groep A & B 

 

Voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar blijft het die week nog noodopvang. Gelieve hiervoor in 
te schrijven via de link die terug te vinden is op onze website. Indien leerlingen van L1, L2 of L6 ook naar de 
noodopvang komen op dagen waarop ze geen les hebben, is inschrijven noodzakelijk! 
 

Vanaf maandag 8 juni starten de lessen voor alle leerlingen! Dus ook voor het 3de, 4de en 5de leerjaar. Er 
moet geen rekening meer gehouden worden met het aantal leerlingen per klas, dus kan iedereen 
tegelijkertijd naar school komen en is inschrijven niet meer van toepassing. 
 

Het afzetten en ophalen blijft nog zoals eerder werd meegedeeld. Dit betekent voor het afzetten dat 
leerlingen van L4, L5 en L6 die GEEN jongere broer of zus hebben, aan het geboortebos afgezet worden 
(tussen 8u15 en 8u30). Leerkrachten begeleiden deze leerlingen tot op het schooldomein. Alle anderen 
worden aan de zoen-en vroemzone op school afgezet. Voor het ophalen wordt enkel de zoen-en 
vroemzone op het schooldomein gebruikt, tenzij uw zoon/dochter in de naschoolse opvang blijft. 
 

Over de middag wordt er dit schooljaar geen warme maaltijd meer aangeboden. Gelieve dus steeds een 
broodmaaltijd in hun ‘coronarugzakje’ mee te geven indien uw kind over de middag op school blijft. Wij 
voorzien water en soep. Wie ’s middags naar huis gaat, kan vanaf 13u15 terug op het schooldomein en 
gaat naar de voorziene zone op de speelplaats. Afzetten en ophalen over de middag kan enkel via de zoen- 
en vroemzone van de school. Ouders komen niet mee tot op de speelplaats. 
 

Om besmetting te voorkomen, blijven er 5 basisregels van kracht: 

 Zieke leerlingen komen NIET naar school 

 De leerlingen worden ingedeeld in zogenaamde contactbubbels (per klas/leerjaar) 

 Social distancing is niet verplicht  
o tussen kleuters onderling en tussen personeelsleden en kleuters  
o in het lager onderwijs tussen de leerlingen onderling 

 Handhygiëne blijft van toepassing 

 Mondmaskers (enkel voor de ouders en voor personeelsleden)  
 

Kinderlandteam staat alvast klaar om de leerlingen veilig en warm te verwelkomen! Ook voor jullie 
blijven we steeds beschikbaar bij vragen en/of ongerustheden. 
 

Met vriendelijke groeten 
Het Kinderlandteam 


