
Beste ouders, 

 

 

Jullie kleutertjes snakken naar hun school. Zij missen hun vriendjes en vriendinnetjes en hun juf. Ook 

de juffen missen hun kleutertjes. Vanaf dinsdag 2 juni mogen jullie kleutertjes terug naar school.  

Een schooldag zal er wel anders uitzien. Elke kleuterklas is een ‘bubbel’ en mag NIET in contact 

komen met een andere kleuterklas. Dat betekent dat de speeltijden en het reftergebruik niet meer 

kunnen zoals we gewoon waren. 

Om de veiligheid van onze kleuters, leerlingen secundair, leerkrachten en ouders te verzekeren 

vragen we u rekening te houden met volgende afspraak: 

 Breng uw kleuter tussen 08.30 – en  08.45 naar hun klasje. Op die manier vermijden we dat 

jullie in contact komen met studenten van het secundair en vermijden we een grote 

concentratie van ouders aan de schoolpoort. 

 Haal uw kleutertje op na de schooldag vanaf 15.00 uur. Op die manier spreiden we de groep 

van ouders. Op woensdag kan dat vanaf 11.15 uur. 

 Houd tijdens het brengen en ophalen van je kleuter voldoende afstand van andere ouders. 

 Draag een mondmasker van zodra je de school betreedt. 

 Er is geen tijd voor een gesprekje met de juf aan de klasdeur. Dit voorkomt opstopping. Wil je 

de juf toch iets vragen of vertellen dan kan dit steeds via mail. 

 Houd rekening met het circulatieplan. Volg de aangegeven richting. 

 

  



 

Wat als je de uren niet kan respecteren? 

Voor- en naschoolse opvang blijft georganiseerd door de stad. Tijdens voor- en naschoolse opvang 

worden de bubbels doorbroken! 

07.00 – 08.00 

16.00 – 18.00 

De klasjes zijn open vanaf 08.00 uur. Vanaf 15.20 uur zullen alle kleuters die niet werden opgehaald 

naar de speelplaats worden gebracht. Vanaf dan wordt de bubbel doorbroken!  

 

Andere afspraken : 

 

- De kleutertjes eten samen met de juf in de klas. Er is geen maaltijd voorzien op school. Elke 

kleuter brengt eten en drinken mee van thuis. 

- Er worden GEEN traktaties voor verjaardagen meegebracht naar school. 

 

 

Aarzel niet om contact op te nemen mocht u nog vragen hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Luc Braem 

 

 

 


