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😊😊😊😊😊😊 WIJ ZIJN ER HELEMAAL KLAAR VOOR 😊😊😊😊😊😊 

HEROPSTART SCHOOL FASE 2  

VOLLEDIGE SCHOOL START OP. 

KLEUTERS VANAF WOENSDAG 3 JUNI 2020 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
voormiddag x x x x x 
namiddag x x  x x 

 

We starten met 3 klasbubbels. 

Frie                  Aisha             Too 

Vooropvang = Noodopvang 

1 begeleider moet instaan voor de opvang van kleuters van  de 3 gescheiden bubbels. 

We vragen “ indien mogelijk” je kleuter pas te brengen om 8u20.  

Dit zou de organisatie en de vooropvang van de kinderen ten goede komen. 

De kleuters worden ontvangen tussen 8u20 en 9u door Evi aan de poort.  

 

 

 

De temperatuur zal even gemeten worden, we vragen de ouders om even te wachten en  daar      

na afscheid te nemen. 
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Je kindje mag dan buiten de handen wassen samen met een begeleider van het Stibo.  

De oudste kinderen gaan zelfstandig naar hun klasbubbel.  

De jongste zullen we zeker en vast helpen om bij de juiste bubbel aan te komen.  

              Frie     Aisha     Too 

Bij het buiten spelen zullen de kinderen ook steeds in hun klasbubbel spelen, we voorzien dus steeds 

3 speelplekken buiten. 

 
Vanaf 15u15 tot 15u40 kan je jouw kindje ophalen aan de poort.  

We zullen op dat moment met de 3 klasbubbels op de aparte speelplekken aanwezig zijn. 

 

Ook tijdens de stibo-momenten blijven de kinderen in hun aparte klasbubbel. 

 

 

Mogen we ook vragen om je kindje vooraf in te smeren met zonnecrème, een hoedje of pet mee te 

brengen. 

Vergeet zeker niet 

 

10-uurtje, brooddoos, drinkfles met water en eventueel 4-uurtje. Alles graag goed naamtekenen! 
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LAGER  VANAF DONDERDAG  4 JUNI 2020 

Woensdag 3 juni is er noodopvang voorzien van 8 u. 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Voormiddag 
Inloopmoment 
tussen 8u en 
8u30 

x x noodopvang x x 

Namiddag 
Einde 15u30 

x x  x x 

 

Voor de lagere school werken we ook met gescheiden bubbels. 

De bubbels spelen en eten apart. 

Per bubbel is er dus een andere uurregeling voor spelen en eten. 

Vergeet zeker niet 

 

10-uurtje stuk fruit , brooddoos, drinkfles met water en eventueel een 4-uurtje. 

De Bubbels zijn: 

klas Lena en Alissa. 

klas Charlotte 

klas Sophie 
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Uurregeling bubbel Lena en Alissa  

8u-8u30 inloopmoment 

10u-10u30 Speeltijd/pauze 

11u30-12u15 Lunchpauze+spelen 

12u15  Start middagles 

14u15-14u30 Speeltijd/pauze 

15u30 Einde school 

Uurregeling Bubbel Charlotte  

8u-8u30 inloopmoment 

10u30-11u Speeltijd/pauze 

12u15-13u Lunchpauze+spelen 

13u Start middagles 

14u30-14u45 Speeltijd/pauze 

15u30 Einde school 

Uurregeling Bubbel Sophie 

8u-8u30 inloopmoment 

11u-11u30 Speeltijd/pauze 

13u-13u45 Lunchpauze+spelen 

13u Start middagles 

15u30 Einde school 

Voor de van de kinderen in de lagere school  krijgen we ook hulp en 

ondersteuning van de circuskerk! 

Voor de leefgroepen is er ook een samenwerking met de circuskerk zodat we 

af en toe in kleinere groepen kunnen werken. 

De kinderen mogen activiteiten doen met een begeleider in de kerk of buiten. 

 

 ONZE GROTE DANK HIERVOOR!! 

Prachtige samenwerking op onze site. 
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Enkele fragmenten voor jullie uit het draaiboek van “Onderwijs Vlaanderen”. 

Het volledige draaiboek kan u vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen. 
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Vrijdag 29 mei is Lena met Thomas in het huwelijksbootje gestapt 

 

 

We wensen Lena en Thomas heel heeeeeeeeeel veel geluk toe.  

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen over de opstart ? 

Brigitte Wolff: 09 323 55 42(bereikbaar vanaf woensdag 3 juni) 
Brigitte.wolff@onderwijs.gent.be 

mailto:Brigitte.wolff@onderwijs.gent.be

