
       Wuustwezel, 8 mei 2020 
 
 
Beste ouders, 
 
Onze school kan veilig herstarten. We hebben gekozen voor een eerdere voorzichtige start zodat we ook 
kunnen inzetten op de noodopvang van de kinderen in een omgeving die ze gewoon zijn. Ik geloof dat elk kind 
graag zijn klas en juf weer wil zien, al is het dan in andere omstandigheden dan normaal. 
 
Op vrijdag 15 mei starten we graag met de leerlingen van onze zesde klas. Vanaf maandag 18 mei zullen we 
lesgeven volgens onderstaand schema: 

- Eerste leerjaar op maandag en donderdag (met juf Ruth en meester Stijn) 
- Tweede leerjaar op dinsdag en vrijdag (met juf Martine en meester Stijn) 
- Zesde leerjaar op woensdag (met juf Mieke en juf Vicky) 

Het gaat telkens, dus ook op woensdag, om een volledige dag van 8u40 tot 15u20. De andere dagen leren deze 
leerlingen thuis of in de opvang. Voor de kinderen van de andere leerjaren verandert er voorlopig niets. Ze 
krijgen de nieuwe leerstof nog altijd aangeboden door de juf via mail. Zij kunnen daar thuis of in de opvang aan 
werken. Ook onze kleuters kunnen voorlopig nog niet terug naar hun klasje. 

 
Hoe wordt de opvang georganiseerd? 
Ook hier verandert er niets in vergelijking met de vorige twee weken. We organiseren noodopvang 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 opvanglokalen te gaan. Het afhalen gebeurt op de speelplaats. De kinderen zullen 
allemaal buiten staan per leeftijd en per contactbubbel. 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 
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! 

- We vragen om de volgende breng -en afhaaltijden steeds te respecteren:  
8u25-8u40 
12u-12u15 
15u20-15u35 

Buiten deze momenten worden geen kinderen gebracht of afgehaald. 
- Afspraken ivm voor en naschoolse opvang laten nog op zich wachten. Volg zeker de communicatie van 

Ferm Kinderopvang (Stekelbees). 

mailto:secretariaat@vbstriangel.be


 
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.  

- Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde volgens leeftijd. De 
verschillende groepen hebben geen contact met elkaar, ook niet tijdens het buiten spelen. 

- Afstand houden (1,5 meter): de klassen van de lagere school zijn zo georganiseerd dat de leerlingen 
afstand kunnen houden van elkaar en de leerkrachten. Voor de kleuters is dit praktisch niet mogelijk. 
Binnen hun contactbubbel kunnen zij wel samen spelen. 

- De leraars dragen een mondmasker of geven les achter een glazen wand.  
- 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 drinkbus mee met water zodat we de bekers van de klas niet hoeven te gebruiken.  
- Smeer je kind ‘s ochtends zelf in met zonnecrème als het mooi weer is . 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
- Draag 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. Zit je kind in een leerjaar dat nog 

niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 
- Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school? Wat kan het verwachten? Leg uit waarom 

veel 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.  
- Op de schoolwebsite kan je verschillende materialen terugvinden (links) die je kunnen helpen hierbij! 

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en 
oefenen. Enkele tips:  

- Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.  
- Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.  
- Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.  
- Gaat het moeilijk om thuis te leren? Is het te veel of te weinig? Laat zeker iets weten aan de 

klasleerkracht. We weten dat het echt niet gemakkelijk is.  
Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende! 
 

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?   
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders  
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

En natuurlijk alle updates op onze vertrouwde website: www.vbstriangel.be       
 
Hopelijk is dit een eerste stapje in de richting van een ‘normaal’ schoolleven, iets waar wij alleszins heel erg 
naar verlangen. We missen jullie! Tot snel! 
 
Warme groet, 
Meester Roel 
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