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Nieuw Gent, 29 mei 2020 

 

 

Beste ouders, 

Vanaf 8 juni 2020 gaat de school terug open voor alle klassen.  

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar krijgt les van 08u20 tot 11u55 op maandag; dinsdag; woensdag, 
donderdag en vrijdag. 

Het 4de, 5de en 6de leerjaar krijgt les van 12u00 tot 15u35 op maandag; dinsdag; woensdag, 
donderdag en vrijdag. 

De Panda heeft nu twee ingangen : 

1. Tijdens de opvang (7u – 8u10 en 15u30 – 18u00) volgen we de blauwe pijlen 

   .       

2. Tijdens de lesuren (8u10 – 11u55 en 12u00 – 15u35) worden de kinderen aan de 
poort afgegeven.  

• Om 8u20 volgen 1ste, 2de en 3de leerjaar de blauwe pijlen naar de speelplaats 

• Om 12u00 volgen 4de, 5de en 6de leerjaar de oranje pijlen naar de speelplaats 

• Na de les kan je je kind opwachten aan de schoolpoort 

Ben je te laat? 

Volg dan de oranje pijlen en meld je aan op het secretariaat. Wij brengen jouw kind dan 
naar de klas. 
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Tijdens de lesuren mogen de ouders de school niet meer binnen!  

Ze mogen de school enkel betreden wanneer zij een afspraak hebben met de directie, 
secretariaat, brugfiguur of zorgcoördinator mits het dragen van een mondmasker en het 
ontsmetten van de handen.  

    . 

Belangrijk : 

• Er wordt niet gegeten op school. Iedereen eet thuis voor of na de lesuren. 

• Enkel kinderen die in de opvang blijven brengen een lunchpakket mee. 

• Breng zeker een gezond tussendoortje en water mee. 
 

Wij zorgen voor de veiligheid van uw kind : 

• De kinderen blijven heel de tijd in hun eigen klasbubbel 

• Ze spelen en eten in hun eigen groep en hebben nooit contact met andere kinderen 

• Elke klasbubbel heeft een eigen toilet 

• De speelplaats is verdeeld in drie zones, zodat de groepen apart kunnen spelen 

• De leerlingen wassen heel veel hun handen. 

• Materialen, deuren, tafels en toiletten worden 3X per dag ontsmet. 

• Dagelijks wordt de temperatuur genomen van de kinderen. 

   

       

 

Wij kijken er alvast naar uit om de kinderen terug te mogen zien! 

Vriendelijke groeten, 

Het Panda Team  

 


