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OPSTART 

D 
e kleuterschool start op dinsdag 

02/06/20 volledig op.  

Het 1ste, 2de en 6de leerjaar blijft 

in week 19 van dinsdag 02/06 tot vrij-

dag 05/06/20 het huidige lesschema 

volgen: 

 Het 1ste  leerjaar komt naar school op 

vrijdag 05/06/20. 

 Het 2de leerjaar komt op dinsdag 02/06 

en donderdag 04/06/20 naar school. 

 Het 6de leerjaar komt op dinsdag 02/06 

en vrijdag 05/06/20 naar school. 

Het 3de, 4de en 5de leerjaar start op 

vrijdag 05/06/20 een halve dag op om 

de school en de nieuwbouw te leren 

kennen. Zij mogen ‘s middags om 

12.00 u al naar huis.  

Op maandag 08/06/20 start heel de lage-

re school volledige dagen op.  

2,5-JARIGEN 

D 
e school vraagt om de  

2,5-jarigen of kleinste kleuters 

zo veel als mogelijk thuis te 

houden om een aantal redenen: 

 Het zal zo al heel druk zijn in de kleu-

terschool.  

 De aanpassing voor deze peutertjes 

gaat te groot zijn voor enkele weken! 

 De klassen 1Kc en 1Kd zijn hele grote 

klassen (23 en 30 kleuters). We kun-

nen deze klassen op dit moment niet 

splitsen. Hiervoor hebben we meer 

ruimte en lokalen nodig.  

 De nodige veiligheidsmaatregelen zijn 

onmogelijk uit te voeren voor deze 

instromers in zo’n grote klas.   

Daarom de vraag om zoveel als moge-

lijk de kleinste kleuters en peuters thuis 

te houden, zodat we de veiligheid kun-

nen garanderen. Dank voor het begrip.  

AFZETTEN LS 

O 
p maandag 08/06/12 starten we 

in de lagere school met alle 

leerjaren op. 

De leerlingen worden afgezet aan de 

poort in de Sint-Servaasstraat (achter het 

kerkhof): zie rode pijlen. We gebruiken 

deze ingang nog steeds, omdat we gans 

de Sint-Servaasstraat kunnen gebruiken 

wegens werken in de Meiboomlaan.  

De kinderen komen gespreid naar school 

om de drukte te vermijden: 

 8.30 u voor het 5de en 6de leerjaar 

 8.40 u voor het 3de en 4de leerjaar 

 8.50 u voor het 1ste en 2de leerjaar 

 De kinderen worden door één ouder tot 

aan de schoolpoort gebracht. Wij advi-

seren het dragen van een mondmasker.  

De voor– en nabewaking gaat in de ref-

ter van de lagere school door.  

OPHALEN LS 

D 
e kinderen van de lagere school 

worden opgehaald in de Sint-

Servaasstraat door één ouder. 

Ouders komen niet op de school.  

Om drukte te vermijden komen de leer-

lingen gespreid naar buiten.: 

 15.15 u voor het 5de en 6de leerjaar 

 15.25 u voor het 3de en 4de leerjaar 

 15.35 u voor het 1ste en 2de leerjaar 

Kinderen, die met de fiets naar school 

komen, worden door de juf of de meester 

aan de Grote Baan overgezet of naar het 

fietspad geleid. 

‘s Ochtends zijn er twee gemachtigde 

opzichters die aan het kruispunt Grote 

Baan, Vennekenspad, Kerkstraat de kin-

deren veilig overzetten.  

Respecteer zeker de afstand naar andere 

ouders.  

AFZETTEN KS 

O 
p dinsdag 02/06/20 start de 

kleuterschool op. De kleuters 

kunnen tussen 8.40 u en 8.45 u 

door één ouder aan de poor t van de 

kleuterspeelplaats (achter de kerk) wor-

den afgezet (zie rode pijlen op plan). De 

juffen vangen de kleuters van hun klas 

op de speelplaats op. Gelieve een veilige 

afstand te houden met andere ouders en 

als volwassene een mondmasker te dra-

gen. Ouders komen naar de schoolpoort 

via het gangetje naast de kerk en verla-

ten de school via het kleinewereldplein 

aan de notenboom. Op deze manier is er 

een circulatie en kunnen we de afstand 

tussen elkaar behouden.  

De voorbewaking van de kleuters gaat 

door in de eetzaal van de kleuterschool. 

Ook hiervoor blijven we de kleuters 

afzetten aan de poort achter de kerk.  

OPHALEN KS 

O 
m drukte te voorkomen en af-

stand te kunnen houden, wor-

den de kleuters door één ouder 

opgehaald tussen 15.15 u en 15.30 u.  

Hier gebruiken we de omgekeerde be-

weging van ‘s morgens (zie blauwe pij-

len op plan). De ouders verzamelen op 

het kleinewereldplein aan de notenboom 

en voor de hele grote poort voor de 

kleuterschool. Tegen 15.15 u komen de 

kleuters naar buiten. De grote poort 

wordt geopend. Ouders kunnen via een 

gangetje op de speelplaats (tegen het 

hekken aan) hun kind ophalen. Via de 

kleine schuifpoort of schoolingang van 

‘s morgens kunnen de ouders en hun 

kinderen via het kleine paadje naast de 

kerk de school verlaten. Op deze manier 

is ook hier weer een circulatie van men-

sen mogelijk en kunnen we afstand van 

mekaar houden.  
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