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Datum  
23 april 2021 

Contactpersoon  
Cathy Vynckier / Sophie Velghe 
0479 99 26 06  / 0474 42 80 31 
 
 

Code oranje vanaf maandag 26/04/2021 
 
 

 

Beste ouder 

Maandag schakelen we terug naar code oranje.  

Dit wil zeggen een beetje versoepelen in de maatregelen die er zijn. 

Wat betekent dit concreet voor onze school? 

➢ Kleuterschool:  

Onthaalmoment tussen 8u en 8u30 

Één van de ouders kan terug zelf hun kleuter(s) brengen tot aan de klas.  

Hierbij zijn volgende zaken van groot belang:  

- Mondmasker  

- Handen wassen of ontsmetten. 

- Volgen van de looplijnen. 

Voor 8u breng je de kleuter naar de opvang in het STIBO en wacht je nog niet 

aan de klas. We staan er op dat jullie je kleuter vlot afzetten en vragen dan ook 

om in de gangen van de school het contact met andere ouders te beperken. We 

kunnen nog geen ouders toelaten in de klassen.  

 

Afhaalmoment tussen 15u15 en 15u40 

- Jongste kleuters blijven in de klas kunnen daar afgehaald worden aan de deur 

van de klas. (hiervoor volgen we de pijlen en looprichting zoals eerder 

aangeduid) 

- Oudste kleuters verzamelen op de speelplaats en kunnen daar afgehaald 

worden.  

Ook hier is het belangrijk om de richtlijnen heel goed op te volgen. 

 

➢ Lagere school: 

Onthaalmoment tussen 8u en 8u15: 

Organisatie hiervan blijft hetzelfde als voorheen. 

Kinderen worden afgezet door één van de ouders aan de schoolpoort. 

Onderbouw organiseert onthaal op de speelplaats. Middenbouw en 

bovenbouw organiseren onthaal in de klas vanaf 8u. 

 

http://www.stad.gent/
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Afhaalmoment tussen 15u10 en 15u30: 

Kinderen worden afgehaald aan de poort door één van de ouders of gaan 

zelfstandig naar huis, indien ze hier de toestemming van de ouders voor 

hebben.  

Tijdens de avondopvang kunnen kinderen terug afgehaald worden op de 

speelplaats. 

 

Volgende maatregelen blijven van groot belang:  

- Handen ontsmetten bij het binnen komen van de school. 

- Enkel tot aan de speelplaats en niet binnen het schoolgebouw rondlopen 

- Dragen van een mondmasker. 

- Maak de tijd kort tijdens het ophalen van jouw kind(eren) 

 

Alvast bedankt voor begrip en het houden aan alle afspraken en richtlijnen. Op die 

manier blijven we er extra op inzetten dat het voor iedereen veilig kan verlopen. 

We kijken er alvast enorm naar uit, om jullie toch al iets meer te kunnen ontmoeten, 

dan voorheen.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Cathy Vynckier 

Directeur 

Sophie Velghe 

Directeur 
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