
        
    Kaprijke, 28 augustus 2020 

 

  

Beste ouder   
 

 
Bijna 1 september. De start van het schooljaar nadert. 

Wij hebben ons met het schoolteam goed voorbereid om onze school 
zo veilig mogelijk op te starten.  

 
Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs 

verschillende pandemieniveaus vastgelegd: geel, oranje en rood. Alle 
scholen, dus ook de onze, starten in niveau geel. Het is mogelijk dat 

wij na een tijd naar een ander niveau moeten overgaan, maar daar 
brengen we jullie dan uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte. 

 
Wat blijft er identiek in de drie pandemieniveaus? 

 Al onze leerlingen mogen altijd elke dag naar school. 

 Onze leerlingen moeten geen mondmasker dragen. 
 Onze leerlingen moeten geen afstand houden van mekaar.  

 Tussen onze personeelsleden en onze kinderen van de 
lagere school moet er wel een afstand zijn van 1,5 meter. 

Als dat niet kan, zetten onze personeelsleden een 
mondmasker op. 

 Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra 
vaak de handen. 

 
Hoe houden we onze school  veilig? 

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal 
maatregelen genomen.  

 Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten 
heel vaak de handen wassen. Om dat mogelijk te maken hebben 

we extra wasplaatsen gemaakt op de speelplaats van de lagere 

school. 
Iedereen zal bij het binnenkomen van de school en van de klas 

telkens de handen moeten wassen. Ook voor en na het eten en 
voor en na een toiletbezoek.  

 Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de 
klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. De school 

heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat 
klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden. 

  



 Eten:  

o de kleuters eten hun boterhammen of warme maaltijd op in 
de refter;  

o op de lagere school eten de leerlingen hun boterhammen 

op in de klas. De warme maaltijd eten ze op in de refter. 
Als we naar pandemieniveau oranje moeten overgaan, kunnen de 

kinderen nog altijd hun boterhammetjes of warme maaltijd in de 
refter eten. Alleen zullen de klassen dan onderling gescheiden 

moeten zitten van mekaar.   
Als we naar pandemieniveau rood moeten overgaan, kunnen we 

geen warme maaltijd meer aanbieden. 
 Activiteiten: in pandemieniveau geel mogen we met onze 

kinderen op uitstap. Alles gaat dus gewoon door zoals gepland. 
Als we naar pandemieniveau oranje zouden overgaan, worden 

sommige activiteiten geschrapt. We laten dat zo snel mogelijk 
weten. 

 
Wat vragen we van jou als ouder?  

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of in 

de school moet zijn. 
 Maak een afspraak, als je op school moet zijn en was of 

ontsmet dan ook je handen bij het binnenkomen. 
 Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende 

afstand van de andere ouders en onze personeelsleden. 
 

Aankomen op school. 
 De kleuterschool 

De kleuters gaan allemaal langs het klein hekje de speelplaats op.  
Bij aankomst op school (tussen 8.15 u. en 8.30 u.) gaan de kleuters 

rechtstreeks naar de klas, waar ze onmiddellijk de handen wassen. 
Een leerkracht aan de schoolpoort zal hen begeleiden of de weg wijzen  

naar de klas. 
 

 De lagere school 

De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar gaan langs het 
hek vooraan naar de speelplaats. 

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar betreden de 
speelplaats langs het hek aan de sporthal. 

Bij aankomst op school (tussen 8.15 u. en 8.30 u.) gaan de leerlingen 
rechtstreeks naar de klas/de extra wastafels, waar ze onmiddellijk de 

handen wassen. 
 

Vertrekken op school. 
 De kleuterschool 

’s Middags om 12.10 u. en ’s avonds om 15.35 u. is de school uit. 
De ouders wachten aan het hek, met mondmasker en op veilige 

afstand van elkaar, tot de leerkrachten de kleuters naar de 
ouders laten toestappen. 



 

 De lagere school 
’s Middags om 12.10 u. en ’s avonds om 15.35 u. is de school uit. 

De ouders wachten aan het hek vooraan aan de school, met 

mondmasker en op veilige afstand van elkaar, tot de 
leerkrachten de leerlingen naar de ouders laten toestappen. 

 
Denk eraan dat de Alfred De Taeyestraat ter hoogte van de schoolpoort 

een schoolstraat is. D.w.z. dat het, volgens het politiereglement, 
verboden is het schoolhek met de auto te passeren een kwartier voor 

en na schooltijd. Parkeer in de Voorstraat, de Alfred De Taeyestraat of 
de Hippoliet Van Peenestraat. 

 
Ouders die kinderen hebben op beide afdelingen, kunnen hun kinderen 

afzetten aan de kleuterschool. De kinderen van de lagere school 
kunnen dan de doorsteek maken naar de lagere school. 

Ook na schooltijd mogen de kinderen van de lagere school de 
doorsteek maken naar de kleuterschool om daar met de broertjes of 

zusjes afgehaald te worden. 

 
Wat als je kind ziek is?  

 Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel 
mogelijk een afspraak met de huisarts. 

 Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een 
afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je 

kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren. 
 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door 

een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind naar school komen, 
tenzij de behandelende arts anders oordeelt. 

 Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart 
lokaal en vragen we je om het te komen afhalen. Je neemt dan 

zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je 
kind moet getest worden.  

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet 
is met corona?  

 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een 
contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt 

dan zo snel mogelijk nieuwe info. 
 

Tot slot 
Aangezien de veiligheid en gezondheid van iedereen prioriteit is, zullen 

we de opgelegde maatregelen en adviezen zo strik mogelijk volgen. 
Wij zijn blij dat we met een zo normaal mogelijke werking voor de 

leerlingen kunnen opstarten. 
Maar we vinden het uiterst jammer dat we jullie, de ouders, niet op 

school kunnen ontvangen. 
 



Zeker voor kinderen die hun allereerste stappen op onze school zetten, 

hadden we dit heel graag anders gezien. 
Maar ook voor de kinderen die de school al goed kennen, missen we 

het warm onthaal met de ouders op de eerste schooldag. 

 
Laat de fysieke afstand een goede samenwerking zeker niet in de weg 

staan. 
Contacteer gerust de leerkracht, het secretariaat, de zorgcoördinator of 

mezelf als jullie vragen of bezorgdheden hebben.  
Ook bij het CLB kunnen jullie met vragen terecht. 

 
 

Wij kijken er naar uit om er met de kinderen een boeiend jaar van te 
maken. Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en jullie begrip. 

 
Vriendelijke groeten 

 
Sandra De Buck 

Directeur 

 


