
Beste ouder, 

Na alle berichten over de ‘heropening van het basisonderwijs’ willen we u graag op 

de hoogte brengen over onze organisatie tijdens de laatste 4 schoolweken.  

Week 1/06 tot en met 5/06:  

Opvangregeling loopt verder. Op 1/06 (Pinkstermaandag) en 5/06 (facultatieve 

verlofdag) is er geen opvang voorzien.  

Vanaf maandag 8/06 tot en met 30/06 (tot 12u) starten we onderwijs terug op.  

Hieronder vindt u de organisatie. Wat dit concreet betekent voor uw kind, wordt u zo 

snel mogelijk persoonlijk meegedeeld.  

Contactbubbel 1: Klassen Wit, Bruin en Rood:  

De leerlingen komen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de volledige 

dag naar school.  

Contactbubbel 2: Klassen Oranje, Donkerblauw, Lichtblauw en Lichtgroen en 

contactbubbel 3: Klassen Paars en Roze: 

Alle leerlingen komen 2 volledige dagen in de week naar school: de éne helft van 

de klas op maandag en dinsdag, de andere helft op donderdag en vrijdag. 

Aandacht:  

1. Op woensdag:  

 Geen onderwijs. De school wordt extra gereinigd vooraleer de volgende 

groep leerlingen op donderdag komt. 

 Enkel noodopvang tot 12u voor leerlingen wiens ouders buitenshuis werken 

en geen andere mogelijkheden hebben om opvang te vinden.  

2. Schooluren: lessen starten om 8.50u en eindigen om 15.50u. Er is voor- en 

naschoolse opvang voorzien vanaf 8u en tot 17u. 

3. De eerder genomen veiligheidsmaatregelen (aparte speelruimtes en in- en 

uitgangen per contactbubbel, teamleden dragen mondmasker, 

handhygiëne,…) blijven gelden.  

4. Momenteel wordt er volop bekeken met het leerlingenvervoer wat de 

mogelijkheden zijn. Ook daar krijgt u persoonlijk bericht over. 

5. Het aanbod op maat voor uw kind dat u nu thuis ontvangt, valt weg als uw 

kind naar school komt.  

We willen u uitdrukkelijk danken voor uw inzet en flexibiliteit om tijdens de voorbije 

periode de zorg voor uw kind zo intensief op te nemen.  

In deze periode van snel opeenvolgende en veranderende informatie is het niet 

evident om uw gezinssituatie hier telkens aan aan te passen.  

DANK U WEL! 

 

 



 

 


