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      Gent, woensdag 6 mei 2020 

 
Betreft: Corona COVID-2019 

 

 
 
 

Beste ouders,                                                    

 

Vanaf vrijdag 15 mei aanstaande worden voor welbepaalde klassen de lessen op school 

hervat. Er zal in functie van de veiligheid slechts een leerjaar per dag aanwezig zijn op de 

school en dit volgens het onderstaande schema: 

Week 1: 

 Vrijdag 15/5: 6e leerjaar  

 Maandag 18/5: 1e leerjaar 

 Dinsdag 19/5: 2e leerjaar 

 Woensdag 20/5: 6e leerjaar 

 Donderdag 21/5: geen les 

 Vrijdag 22/5: geen les 

Weken na 24/5: 

 Vrijdag: 6e leerjaar 

 Maandag en donderdag: 1e leerjaar 

 Dinsdag en woensdag: 2e leerjaar  

 

Tijdens de lessen zullen er maximum 10 kinderen in een klaslokaal aanwezig zijn. De 

kinderen zullen op zeer regelmatige tijdstippen hun handen grondig moeten wassen. Ook op 

de speelplaats wordt er gewerkt met verschillende zones. Op deze wijze wordt er maximaal 

ingezet op social distancing. U kan uw kind naar school brengen tussen 8h00 en 8h20. 

Gelieve de signalisatie aan de schoolpoort te respecteren. De kinderen horen de school 

binnen te komen langs de Neermeerskaai (voorzijde school). 

Na school worden de kinderen door hun leerkracht naar het basketbalterrein gebracht aan 

de voorzijde van de school. Daar kan u uw kind afhalen in de klasrij. Kinderen die in de 

opvang blijven, worden door hun leraar terug naar school gebracht. 

Geest voor 

innovatie 

Geest voor 
kwaliteit 

Geest voor 

creativiteit 

Geest voor 

inspiratie 
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De school zal tijdens de lessen maximaal inzetten op de leergebieden wiskunde en 

Nederlands. Deze keuze moet er voor zorgen dat de belangrijkste leerstof van het 

betreffende leerjaar wordt verwerkt. Daarnaast worden alle schooluitstappen en 

zwemlessen tot het einde van het schooljaar opgeschort.  

 

De kinderen zijn verplicht om een lunchpakket mee te brengen. Bovendien is het zeer 

belangrijk dat de kinderen enkel hun eigen schoolgerief gebruiken. 

De klasleerkracht zal nog telefonisch contact opnemen om de heropstart van de lessen met 

u persoonlijk te bespreken. 

 

Het is in het belang voor de ontwikkeling van uw kind om de lesdagen op regelmatige basis 

bij te wonen. 

 

Naast het hervatten van de lessen blijft de school ook inzetten op het organiseren van 

noodopvang. Deze opvang is enkel toegankelijk voor mensen die thuis op geen enkele wijze 

in opvang kunnen voorzien voor hun kinderen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Gwen Moerman 

Directeur 
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