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Datum  
8 mei 2020 

Contactpersoon  
Lieve Stalpaert 

Herstart lessen en noodopvang 
Maatregelen 
 

Beste ouder, 

Op vrijdag 15 mei herstarten we de lessen op school voor leerlingen uit het 6de leerjaar 

(oudsten van ijsvogels en wolven). Op maandag 18 mei herstarten we de lessen op 

school voor leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar. Voor de andere leerjaren (3de, 4de en 

5de) zetten we verder in op preteaching. Of deze leerjaren ook nog zullen heropstarten 

is onzeker. Daarvoor is het wachten op de richtlijnen van de overheid. 

We verzekeren je dat de heropstart op school op een veilige manier gebeurt. Dit is 

bovendien een basisvoorwaarde om te kunnen starten. We nemen diverse maatregelen 

die zorgen dat leerlingen maar ook personeelsleden veilig terug naar school kunnen 

komen. Dit zorgt natuurlijk voor wat verandering op school. We zetten de maatregelen 

op een rij: 

- Social distancing is heel belangrijk. Daarom voorzien we aangepaste 

looprichtingen en afscheidingen. Ouders zetten hun kinderen af aan het 

hekken. 

- De klassen worden verdeeld in kleine vaste groepjes van gemiddeld 8 kinderen 

(maximum 14).  

- De opstart van de lessen gebeurt op volgende momenten: 

o Rupsenklas bij juf Kelly : op school tussen 9u-9u10 

o Pinguïnklas :  

▪ Jongsten bij juf Jente/Karen : op school tussen 8u20-8u30 

▪ Oudsten bij juf Roxanne : op school tussen 8u-8u10 

o Uilenklas bij juf Ilknur : op school tussen 8u40-8u50 

o Ijsvogelklas bij juf Nina : op school tussen 

o Wolvenklas bij juf Julie : op school tussen 

o Groepje ijsvogels/wolven bij Guinevere/Eli : op school tussen  

- Er zijn geen warme maaltijden mogelijk. Kinderen nemen een eigen 

lunchpakket mee. 

- Klaslokalen worden regelmatig verlucht en extra gereinigd. 

- Mondmaskers zijn voor kinderen niet nodig, voor de leerkrachten is dit wel 

verplicht als de afstand niet kan gegarandeerd worden. 

- We besteden extra aandacht aan handhygiëne en wassen/ontsmetten 

regelmatig de handen. 
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Voor de kinderen van de lagere school die geen les hebben, is er noodopvang voorzien. 

Als je opvang nodig hebt, voor woensdag 13 mei bellen naar directie Lieve : 

0470/214503.  

We beseffen dat er de afgelopen twee maanden al heel wat veranderingen zijn geweest 

en dat het voor jullie als ouders telkens zoeken en wennen was. We willen jullie danken 

voor jullie begrip voor de zoektocht die ook onze schoolteams maken.  We zitten 

opnieuw in een nieuwe situatie waar we allen aan moeten wennen. 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust. Je kan terecht bij Lieve, e-mailadres: 

mandala.dir@onderwijs.gent.be, tel: 0470/214503. 

 
Laat ons samen het beste ervan maken! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Lieve Stalpaert 

Directeur 
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