
 
 

Beste ouders 

 

Op vrijdag 15 mei 2020 start het zesde leerjaar opnieuw met lessen op school. Om dit allemaal veilig 

en vlot te laten verlopen zetten we nog eens de belangrijkste afspraken op een rij. 

Het zesde leerjaar krijgt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een halve dag les op school.  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9u00 – 10u30 
(Groep 1 en 2) 

Lesuur 1 Lesuur 1  Lesuur 1 Lesuur 1 

10u30 – 10u45 Alternerende 
speeltijd in 
eigen bubbel 

Alternerende 
speeltijd in 
eigen bubbel 

Alternerende 
speeltijd in 
eigen bubbel 

Alternerende 
speeltijd in 
eigen bubbel 

10u45 – 12u00 
(groep 1 en 2) 

Lesuur 2 Lesuur 2 Lesuur 2 Lesuur 2 

12u00  Einde schooldag groep 1 en 2 Einde schooldag groep 1 en 2 

13u00 – 15u25 
(groep 3 en 4) 

Lesuur 1 
Lesuur 2 

Lesuur 1 
Lesuur 2 

Lesuur 1 
Lesuur 2 

Lesuur 1 
Lesuur 2 

15u25 Einde schooldag groep 3 en 4 Einde schooldag groep 3 en 4 
 

De lessen starten in de voormiddag om 9u00 en eindigen om 12u00. In de namiddag starten de 

lessen om 13u00 en eindigen om 15u25. De leerlingen zullen in de blauwe containers van de lagere 

school les krijgen. ’s Ochtends en ’s avonds kan u uw kind brengen en ophalen via de Jean 

Jacqminstraat. Dit is in deze uitzonderlijke periode de enige toegang tot de basisschool!                   

Ook wie alleen naar school komt, moet langs deze ingang de school betreden/verlaten! 

Groep 1 en 2  

’s Morgens verwachten wij de leerlingen maximum 5 minuten voor aanvang van de lessen op school 

dus om 8u55. De leerlingen gaan onmiddellijk naar de klas. 

Om 12u00 verlaten de leerlingen onmiddellijk de school. 

Groep 3 en 4 

’s Middags verwachten we de leerlingen 5 minuten voor aanvang van de lessen op school dus om 

12u55. De leerlingen gaan onmiddellijk naar de klas. 

Om 15u25 verlaten de leerlingen onmiddellijk de school.  

Aan de groene poort (ter hoogte van de blauwe containers) zal uw kind onthaald worden. Hier zal de 

temperatuur van uw kind gemeten worden en dient hij/zij voor het betreden van het schooldomein 

zijn/haar handen te ontsmetten. Kinderen met koorts mogen het schoolgebouw niet betreden! De 

namen van de ouders dienen ook genoteerd te worden. Daar dit proces enige tijd in beslag zal 

nemen vragen we u in de rij te staan en uw beurt rustig af te wachten. Op de grond staan blauwe 

kruisjes die u helpen de social distancing te respecteren. De school dient nadien via de brandweg 

langs de kleuterschool verlaten te worden. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij u vragen om bij het betreden van het schooldomein steeds een mondmasker te dragen 

(enkel voor ouders!) 

Wij voorzien geen middagpauze voor de leerlingen van het zesde leerjaar, daar de leerlingen telkens 

maar een halve dag naar school moeten komen. Momenteel verdelen wij trouwens ook geen 

broodjes en soep op onze school! 

Handhygiëne. De handen worden telkens gewassen bij het betreden van de klas en het buitengaan 

van de klas. 

Hygiëne. De banken, stoelen, deurklinken… worden steeds gereinigd tijdens de speeltijd. Tijdens de 

middag wordt de klas gereinigd om in de namiddag groep 3 en 4 te verwelkomen. 

Speelplaats. De leerlingen spelen in hun eigen bubbel op de speelplaats in zones. 

Groepsindeling. De leerlingen worden alfabetisch in 4 groepen ingedeeld. Er zullen maximum 11 

leerlingen in de klas aanwezig zijn. De klasleerkracht zal u meedelen of uw zoon/dochter in de 

voormiddag of namiddag moet komen.  

1ste dag. Op de eerste schooldag zal zeer veel aandacht besteed worden aan het welbevinden van de 

kinderen en de juf. 

Indien u thuis ook nog werkboeken of handboeken liggen hebt, brengt je kind deze ook terug mee 

naar school. Om hygiënische maatregelen vragen wij ook om uw kind schrijfgerief van thuis mee te 

geven. 

De noodopvang (van 8u25 tot 15u25) gaat nog steeds door in de kleuterschool (nieuwbouw!) 

Gelieve op voorhand te laten weten of uw kind op maandag (VM/NM), dinsdag(VM/NM), 

woensdag(VM), donderdag (VM/NM) of vrijdag (VM/NM) naar de noodopvang zal komen. Zo kunnen 

wij deze beter organiseren. Een planning hieromtrent volgt nog rekening houdend met de 

maximumcapaciteit! 

Inschrijven is noodzakelijk via het secretariaat.de.leerboom@ringscholen.be of 

directie.de.leerboom@ringscholen.be . 
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De voor- en naschoolse opvang (Infano) start om 7u00 en eindigt om 18u00. Voor meer inlichtingen 

kan u steeds contact opnemen met Infano zelf (www.Infano.be). Dit is onder voorbehoud want wij 

moeten de veiligheid van de kinderen kunnen garanderen. 

Het secretariaat is dagelijks telefonisch beschikbaar (02/363 82 42) tussen 8u00 en 16u00. Ouders 

mogen nog steeds het gebouw niet betreden. 

 

 

 
 
 

GEEN DAGTAKEN 

 
LES OP SCHOOL 

 
 
 
 
 

              SCHRIJFGERIEF 

woensdag maandag (VM of NM) 
dinsdag (VM of NM) 

donderdag (VM of NM) 
vrijdag (VM of NM) 

 
VM = 9u00 – 12u00 

NM = 13u00 – 15u25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infano.be/

