
       Wuustwezel, 28 mei 2020 
 
Beste ouders, 
 
Amper een goeie week na de vorige ‘herstart’ zijn we hier weer met een nieuwe organisatie die zal ingaan op 
dinsdag 2 juni voor de kleuterschool en op vrijdag 5 juni voor de lagere school. Maar het is echt goed nieuws 
hoor: alle kinderen kunnen terug naar onze school! We kunnen ons zo organiseren dat het net lukt om 
iedereen halftijds weer naar school te laten komen. Daarvoor hebben we twee groepen gemaakt: één groep 
komt op maandag en donderdag naar school, de andere groep op dinsdag en vrijdag. De woensdagen worden 
verdeeld. In het schema hieronder kan je zien wanneer jouw kind terug naar de klas kan: 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

KLEUTERSCHOOL 
Klas van Jules K1C 
Nijntjesklas K1D 
Sterretjesklas K2A 
Mickey Mousekl. K2B  
Kikkerklas K3A 

Piep-De-Muiskl. K1A 
Klas van Marie K1B 
Rikkiklas K3B 
Klas van Raf Giraf K3C 

3 en 17 juni 
K1A-K1B-K3B-K3C  
10 en 24 juni: 
K1C-K1D 
K2A-K2B-K3A 
 

Klas van Jules K1C 
Nijntjesklas K1D 
Sterretjesklas K2A 
Mickey Mousekl. K2B  
Kikkerklas K3A 

Piep-De-Muiskl. K1A 
Klas van Marie K1B 
Rikkiklas K3B 
Klas van Raf Giraf K3C 

LAGERE SCHOOL  
Vos -en Haasklas L1 
Regenboogklas L3 
Smurfenklas L5 

Kangoeroeklas L2 
Dinoklas L4 
Zesdeklas L6 

17 juni 

L2-L4-L6 

10 en 24 juni: 
L1-L3-L5 

Vos -en Haasklas L1 
Regenboogklas L3 
Smurfenklas L5 

Kangoeroeklas L2 
Dinoklas L4 
Zesdeklas L6 

 

De laatste schooldag is op 25 of 26 juni. Op maandag 29 juni en dinsdagvoormiddag 30 juni geven we dus geen 
lessen meer, behalve voor de schoolverlaters van de derde kleuterklas en het zesde leerjaar. Speciaal voor hen 
organiseren we dan iets heel speciaals ipv de gebruikelijke proclamatie! Meer info daarover krijgen jullie zeker 
de volgende weken te horen. 

 

Wordt er dan nog opvang georganiseerd? 
We hebben ervoor gekozen om toch nog noodopvang in te richten voor alle kinderen waarvan de ouders niet 
zelf kunnen voorzien in opvang. Belangrijk is dat je zo snel mogelijk inschrijft. Het aantal kinderen is cruciaal om 
alles goed te kunnen organiseren. Stuur een mailtje naar Cindy op het adres: secretariaat@vbstriangel.be met 
vermelding van naam en klas van je kind(eren) en de dagen dat ze komen.  
 

Afspraken ivm brengen en afhalen van je kind(eren) 
- De kleuters worden gebracht tot aan de eerste witte poort. Daar wachten leerkrachten hen op om 

samen naar de klas te gaan. Het afhalen gebeurt op de speelplaats. De kinderen zullen allemaal buiten 
staan per klas. Volg de pijlen en signalisatie en draag een mondmasker! 

- De kinderen van de lagere school gebruiken de poort naast het voormalige woonhuis van de zusters, 
Kloosterstraat nr 9. Zij komen dus NIET binnen langs de gebruikelijke ingang! Fietsen kunnen gestald 
worden in het fietsenrek, maar daarvoor gebruik je het zijpoortje en dus ook NIET de grote poort. Bij 
het afhalen van de kinderen van de lagere school kunnen ouders wachten op straat ter hoogte van 
nummer 9, de kinderen worden per contactbubbel door de leerkracht tot daar gebracht.  

- Tijdens de breng -en afhaalmomenten (8u25-8u40 en 15u10-15u30, op woensdag tussen 8u25-8u40 en 
12u15-12u30) is de Kloosterstraat vanaf de Bredabaan tot het Gemeentepark een schoolstraat. Dit wil 
zeggen dat er geen auto’s mogen komen. We kunnen dus rustig en op veilige afstand van elkaar de 

mailto:secretariaat@vbstriangel.be


straat gebruiken als ‘wachtruimte’ tot onze kinderen er zijn. Er is geen rijbegeleiding tot aan de Post of 
de dreef. Parkeren met de wagen doe je buiten deze zone of nog beter: kom te voet of met de fiets! 
 

Hoe houden we de school veilig? 
De veiligheid van onze leerlingen en personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen 
zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  

- Elke klas is een contactbubbel. De verschillende klassen hebben geen rechtstreeks contact met elkaar. 
Broers en zussen in verschillende klassen kunnen dus niet samen spelen. 

- Leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden 
regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen en het materiaal grondig schoon. 

- Geef je kind een eigen drinkbus mee met water zodat we de bekers van de klas niet hoeven te 
gebruiken. Dit geldt ook voor de kleuters! 

- Smeer je kind ‘s ochtends zelf in met zonnecrème als het mooi weer is en voorzie een petje of hoedje. 
- De slaapklas kan dit schooljaar niet meer worden georganiseerd.  

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
- Draag altijd een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 
- Volg stipt de schooluren en de afspraken over brengen en ophalen. 
- Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen, blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  
- Hou je kind thuis als het ziek is of ziekteverschijnselen toont, als iemand van je gezin mogelijk is besmet 

of als het behoort tot een risicogroep. In dat laatste geval beslist de behandelende arts. 
- Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  
- Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.  
- Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school? Voor de kinderen van de lagere school is 

het helemaal anders dan normaal, voor hen maakten we een filmpje dat je kan zien op de website. 
Leg ook uit waarom mensen een mondmasker dragen. 

- Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klas -of zorgleerkracht. 
Samen kunnen we oplossingen bedenken.  
 

Wat met de verjaardagen? 
Alle jarigen worden nog gevierd. Dit doen we samen in de klas. Omdat er van thuis niets mag worden 
meegebracht, zal de school een traktatie voorzien. Je hoeft dus niets mee te brengen!  
 

Wat met toetsen en rapporten? 
We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen en zorgen voor een evenwichtig en afwisselend 
aanbod. Uitstappen gaan niet meer door dit schooljaar. We geven dit jaar geen punten meer, wel 
krijgen de leerlingen allemaal een woordrapportje mee naar huis waar we een stukje evalueren hoe de 
afgelopen maanden zijn verlopen.  
 

En volgend schooljaar? 
Het is nog te vroeg om daarop vooruit te blikken. Voorlopig houden we de planning aan en starten we 
allemaal op dinsdag 1 september. De kijkdag is voorzien op donderdag 27 augustus om 18u30. Het 
eerste algemene oudercontact staat gepland op donderdag 3 september voor de lagere school en 
dinsdag 8 september voor de kleuterschool. Afwachten in hoeverre dit gewoon door zal kunnen gaan… 

 
 
Hopelijk is dit alleszins een tweede stapje in de goede richting.  
We missen jullie! Tot volgende week allemaal! 
 
Warme groet, 
Meester Roel 
 


