
Alle ouders en kinderen hebben via een zoommoment met hun juf of meester uitleg 
gekregen over de coronamaatregelen en de heropstart. Hierbij kwamen nog enkele 
vragen naar boven die nog niet beantwoord waren. Wij bundelen deze hieronder. 
Gelieve deze door te nemen en jullie kinderen (en ook jullie zelf) gerust te stellen. 

Vrijdag startdag voor 1ste en 2de leerjaar 

Morgen vrijdag 15 mei 2020 tussen 8u00 – 8u30 verwelkomen we onze kapoenen 
van het eerste en tweede leerjaar. Juf Claudia geeft eerst nog een algemene uitleg 
aan onze vriendjes vooraleer ze naar hun klas gaan. Onze leerlingen van het zesde 
leerjaar krijgen dit op maandag 18 mei 2020. 

Spelen op de speelplaats 

De speelplaats is verdeeld in 3 speelzones. De kinderen van het 1ste – 2de en 6de 
leerjaar spelen op hetzelfde moment in hun eigen speelzone. Deze speelzones zijn 
duidelijk afgebakend. Aangezien de speelzones ruim genoeg zijn, is het toegelaten 
om de klassen van het 1ste – 2de en 6de leerjaar samen in hun eigen speelzone te 
laten spelen. De kinderen van de opvang spelen op een ander tijdstip. Wij bieden 
onze kinderen een waaier van spelletjes aan rekening houdend met social 
distancing. Net zoals jullie weten wij ook dat dit niet evident is bij een spelend kind. 
De kinderen die dit even vergeten, worden er opnieuw aan herinnerd door de juf of 
meester op toezicht. 

De kinderen kunnen onze Stip coronagroet doen als verwelkoming. We denken 
hierbij aan  de nodige afstand (1, 50m). 

De boekentassen van het eerste leerjaar mogen aan hun klasraam geplaatst worden. 
De boekentassen van het tweede en zesde leerjaar worden tegen de afsluiting in hun 
speelzone onder het afdak geplaatst. 

Het éénrichtingsverkeer wordt gedurende de hele schooldag door iedereen 
toegepast. 

Naar toilet gaan 

De kinderen kunnen te allen tijde naar toilet gaan.  Onze jongens mogen ook staand 
wateren. De speeltijden zijn ook langer dan normaal, dit om alle kinderen de 
mogelijkheid te geven een toiletbezoekje te brengen.  

Als het toilet een deksel heeft, moet dit na gebruik gesloten worden. De toiletten 
worden 2 maal per dag ontsmet. 

Ophalen en afzetten van de kinderen 

Tussen 7u en 8u kunnen de  kleinste kinderen begeleid worden naar het 
opvanglokaal (kleine refter) volgens de uitgestippelde route (zie witte pijlen). Vanaf 
8u ’s ochtends komen alle kinderen alleen de school binnen. De leerkrachten tonen 
hun de juiste weg. 



De leerlingen van het 6de leerjaar verlaten als eerste om 15u zelfstandig de school. 
De ouders van het eerste, tweede leerjaar en de kinderen in de noodopvang wachten 
buiten op de wachtstippen. Het leerkrachtenteam begeleidt de kinderen tot aan de 
schoolpoort, dit om 15u en om 15u30. Lukt het niet om op dat moment jouw kind af 
te halen, dan kan je vanaf 16u je kind zelf komen halen in de opvang.  

De kinderen van de opvang spelen buiten op de speelplaats en zien hun ouders 
toekomen. Deze ouders wachten aan de rode lijn. De zone tussen de schoolpoort en 
de speelplaats is in 2 verdeeld door een scheidingswand. Deze zone kan alleen dan 
betreden worden door de ouders. 

Om dit alles vlot te laten verlopen, is het goed dat jullie het uur van ophalen dagelijks 
met jullie kapoen bespreken. 

Aangezien de werken aan onze turnzaal en het begeleidingstehuis hervat zijn, is er 
achteraan ons schoolgebouw geen veilige doorgang mogelijk.   

Wie met de fiets komt, zet zijn of haar fiets in de fietsenstalling. Je volgt hiervoor de 
pijlen op de grond. 

Kinderen die naar huis gaan eten, vertrekken om 12u00 en komen om 13u00 terug. 

Maatregelen 

Wij vragen om de temperatuur thuis op te meten. We vragen dit omdat je maar pas 
een correcte afname kunt doen als je tussen twee opnames 3 minuten wacht. Dit 
maakt dat het voor de school geen haalbare kaart is.  

Kinderen die door ziekte thuis zijn en graag lessen en taken van thuis maken, nemen 
hiervoor best contact op met hun juf of meester. 

Wie graag zijn eigen handgel meebrengt, mag dit. Je bewaart dit in jouw boekentas.  

Ouders of andere personen die hun kinderen brengen en afhalen, vragen we om 
een mondmasker te dragen, dit om de zone aan de schoolpoort zo veilig mogelijk te 
houden.  

!!! Een wijziging: de kinderen mogen geen eigen sponshanddoek meebrengen. (Dit 
werd door de externe preventieadviseur afgeraden.) Wij voorzien aparte doekjes om 
hun handen af te drogen. 

Noodopvang 

De voor- en naschoolse noodopvang is betalend, net zoals voor de coronatijd. Op 
woensdagnamiddag bieden wij geen opvang. We hebben ons personeel op dat 
moment nodig om de school een grondige schoonmaakbeurt te geven. Onze 
excuses voor het ongemak. 

Vakantieblaadjes 



Op het einde van elk schooljaar bieden wij de mogelijkheid om voor uw kind 

vakantieblaadjes te bestellen.  Vanaf dit schooljaar, en om organisatorische redenen 

door de  coronacrisis,  zal dit niet meer via de school kunnen aangekocht worden.  U 

kunt ze echter gemakkelijk zelf bestellen voor 8 euro via deze website : 

https://www.vakantieblaadjes.be 

 

 

Bij vragen of opmerkingen mag je steeds contact opnemen met de directie. 

0494/30 41 76 of directie@vbsdestip.be 

 

Met vriendelijke groeten 

Claudia Parewijck 

Directie VBS De Stip 
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