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         Aspelare 28 augustus ‘20 

          

Beste ouders 

 

 

Dinsdag is het weer 1 september! Daar kijken jullie, de kinderen en wijzelf 
ongelooflijk naar uit. Jammer genoeg zal het geen ‘normaal’ schooljaar worden 

en zullen een aantal zaken op een aangepaste manier moeten verlopen of niet 
kunnen doorgaan. In deze brief geef ik alvast de nodige uitleg om de 1ste 

schooldag zo vlot mogelijk te kunnen starten.  

 

We streven ernaar om de schooldagen zo normaal mogelijk te laten verlopen. 
In het belang van ieders veiligheid volgen we de maatregelen strikt op die ons 

opgelegd worden door de overheid. Bij het nemen van bepaalde beslissingen 

gaat onze aandacht ook uit naar het welbevinden van onze leerlingen. 

 

Deze maatregelen kunnen ook in de loop van het schooljaar veranderen. Daar 

worden jullie op tijd van op de hoogte gesteld. 

 

 

Dagverloop :  start lessen 9 uur 

einde lessen 15.50 uur  

        (woensdag 11.20 uur, vrijdag 15.25 uur) 

 

 

 Ingang kleuters, 1ste, 2de en 3de leerjaar via rode poort aan de 

speelplaats. 

Ingang 4de, 5de en 6de leerjaar:  - voor 8.30 uur via rode poort 

- na 8.30 uur via de groene poort 

aan de kleine speelplaats. 

 

 

 

 Uitgang kleuters, 1ste, 2de en 3de leerjaar via rode poort. 

Uitgang 4de, 5de en 6de leerjaar via groene poort onmiddellijk na de 

school. Nadien via de rode poort. 

 

 

 

 Opvang wordt elke dag voorzien van 7 uur tot 18 uur.  Ingang en 

uitgang steeds langs de rode poort. 
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Aandacht voor ouders én leerlingen: 

 

 Voor ouders geldt er een mondmaskerplicht op de openbare weg. Dus 

ook aan de schoolpoort. 

 Ouders hebben geen toegang tot speelplaats en schoolgebouwen (dit is 

wel op afspraak mogelijk) 

 Elke leerling ontsmet of wast de handen telkens bij het binnenkomen 

van de school, de klas, na een toiletbezoek, voor het eten, bij het 

verlaten van de school. 

 Busvervoer: mondmasker verplicht. Laat via mail weten of je de eerste 

dag wil gebruik maken van de bus. 

 Refter: geen warme maaltijden of soep. Wel melk of water te 

verkrijgen. Alle kinderen brengen dagelijks hun eigen lunch mee. Het 

gebruik van een hervulbare waterfles wordt aangeraden. 

 De info-avond voor de ouders zal, omwille van de geldende 

maatregelen, niet doorgaan. Alle nodige info over klas- en schoolwerking 

zal jullie via de schoolwebsite ter beschikking gesteld worden in de loop 

van de tweede schoolweek.  

 

 

 

Ik wens iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) een boeiend, leerrijk, 

gezond en deugddoend schooljaar. Samen lukt het ons zeker!  

 

 

Hartelijke groet 

Bert De Taeye 

Directeur 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ons jaarthema :      

“Wij willen een warme school 

zijn die kinderen vormt tot 
jongvolwassenen in een steeds 
veranderende maatschappij. 

Deze weg die we samen zullen 
gaan is steeds ‘verrassend 

vreugdevol!’   …  ” 

 


